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TANITIM
1914-1918 tarihleri arasında yaşanan Birinci Dünya Savaşı, gerek katılan ülkelerin sayısı, gerek hayatını
kaybeden (değişik kaynaklara göre) yaklaşık 14 milyon insan ve gerekse özellikle Orta Doğu ve Avrupa
coğrafyasında yol açtığı büyük değişimler nedeniyle insanlık tarihinin o ana kadar gördüğü en büyük
savaştı.
Hz. Abdülbaha, bu büyük felaketin en kanlı günlerinde, savaşın acılarıyla kıvranan Filistin’de 14 özel
mektup kaleme aldı. Bu mektuplar İlahi Plan Levihleri olarak adlandırılmakta ve Hz. Bahaullah’ın
Öğretilerinin tüm dünyaya sistematik olarak nasıl yayılması gerektiğini gösteren temel kaynak olarak
kabul edilmektedir. İlahi Plan Levihleri, her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada Bahaileri’ne
hitaben yazılmış olsa da, Hz. Şevki Efendi tarafından bütün dünya Bahaileri’nin “evrensel misyonu”nun
“buyruğu” ve “tebliğin yüce fermanı” olarak tanımlanmıştır. Hz. Abdülbaha, bu 14 mektupta “etkin ve
sistematik” bir yayılmanın ilk kıvılcımlarını tutuştururken, tebliğin maddi ve ahlaki ön koşullarını
tanımlar ve tüm bu çabaların esas amacı olarak da “Tanrı’nın yeryüzündeki Krallığı” vizyonunu gözler
önüne serer. Hz. Abdülbaha’nın insanlığın maddi ve ruhani uygarlığını yok eden sorunlar için temel
çözüm önerisi, dünya barışı ve insanlığın kurtuluşu stratejisinin benimsenmesidir.
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İlk sekiz Levih 26 Mart-22 Nisan 1916 tarihleri arasında, diğer altı Levih ise 2 Şubat - 8 Mart 1917
tarihleri arasında, yani Amerika Birleşik Devletlerinin savaşa katılmasından yaklaşık bir ay önce kaleme
alındı. Sekiz Levihten oluşan ilk bölümün beş Levhi posta hizmetinin savaştan ötürü aksamasından önce
Amerika’ya ulaştı ve 8 Eylül 1916 tarihinde Star of the West adlı Bahai dergisinde yayımlandı. Diğer
Levihler ise savaş boyunca Hz. Bab'ın Anıtmezarında saklandılar ve 26-30 Nisan 1919 tarihleri arasında,
New York’ta özel olarak düzenlenen bir konferansta törenle okundular.
İlahi Plan Levihleri ilk kez Türkçe olarak yayımlanarak ahbapların yararına sunulmuştur. Kitabın 1993
yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yayımı için hazırlanan önsöz de çeviriye dahil edilmiştir. Orada
belirtildiği gibi İlahi Plan, Hz. Şevki Efendi ve sonra Yüce Adalet Evi tarafından 1937’den 1996’ya dek
devre ve aşamalar halinde yürürlüğe kondu. 1996’dan 2000 yılma kadar ise 4 Yıllık Plan ve 2000-2001
tarihleri arasında 1 Yıllık Plan yürürlüğe girdi. 2001 yılında Yüce Adalet Evi bu başarıları takip edecek ve
“Oluşum Çağı’nın yüzüncü yıldönümüne” yani 2021’e kadar, “takip edilecek Planlar dizisinin” ilki olarak
5 Yıllık Plan’ı ilan etti. Şu an Bahai Dünyası o Planlar dizisinin ikinci 5 Yıllık Planı’nı 2011 yılına kadar
sürdürmektedir. Ahbapların, Hz. Bahaullah’ın Öğretilerini yayma misyonunu toplu giriş sürecinde, İlahi
Plan Levihleri’nin sağladığı derin anlayışların eşliğinde sürdüreceklerini temenni ederiz.

Ba

Baha Basım Dağıtım Sanayi ve Tic. A.Ş.
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ÖNSÖZ
İlahi Plan Levihleri’nin 16 yıl önceki son basımından bu yana uluslararası Bahai toplumu çarpıcı bir
değişim yaşamaktadır. Gelişimin dikkat çekici görülür işaretleri arasında, Yüce Adalet Evi’nin Makam
Binasının tamamlanması; Hindistan ve Samoa’daki Maşrıku’l-Ezkârların açılması; Ekvador, Peru,
Birleşik Devletler, Bolivya, Panama ve Liberya’da radyo istasyonları kurulması; demir perdenin
yıkılmasının ardından Emrin Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliğinde hızla yayılışı ve kimi ülkelerde
binlerle, kimi ülkelerde ise yüz binlerle ifade edilen ve 1993 yılı itibarı ile Bahailerin nüfusunu dünya
ölçeğinde en az 5 milyona çıkaran büyük sayıda girişler olması sayılabilir.
İç dünyasına bakıldığında ise Bahai toplumunun Emrin öğretilerini günlük yaşamda uygulama kapasitesi
önemli ölçüde artmıştır. Bahailer dünya barışının, çevre ile ilgili konuların, okuryazarlığın, Birleşmiş
Milletler ile yan kuruluşlarının çalışmalarının ve sosyoekonomik koşulların iyileştirilmesi projelerinin
desteklenmesine giderek artan bir şekilde dahil olmuştur. Uzun süreli hizmet dönemlerine katılan Bahai
gençlerin sayısı artmış ve Bahai araştırmacılar, Emrin öğretileri hakkında daha derin bir anlayışa katkıda
bulunan bir güç sergilemişlerdir. Bütün bunlar, Bahailerin kendi dinsel inanış ve öğretilerini etraflarındaki
dünyaya uygulamakta daha büyük bir yeteneğe kavuştuklarının işareti olmuştur.
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Tanrı Dini’nin gelişiminde, krizler ve zaferler her zaman kol kola gider. 1979 yılında İran’da gerçekleşen
İslam devrimi, Bahai dünyasının ana toplumunu bir zulüm yangınının içine çekti. Büyük çoğunluğu
hizmet alanının gerek yerel gerek ulusal seviyesinde bulunan yüzlerce Bahai’nin idamı; Hz. Bab’ın
Şiraz’daki Evi’nin yerle bir edilmesi; kutsal yerlere, mülklere, banka hesaplarına ve emekli maaşlarına el
koyulması; birçok Bahai’nin işlerinden atılması ve Bahai idari kurumlarının yasaklanması, Bahai
toplumunu yok etmeyi amaçlayan sistemli bir kampanyanın parçalarıydı. Ancak, Bahai Dini İran’da
yasadışı kabul edilmeye ve üyeleri en temel insan haklarından yoksun bırakılmaya devam etse de,
Bahailerin dünya ölçeğindeki yoğun ve ortak çabalarıyla yaratılan uluslararası baskı, açık açık yapılan
zulümde bir ölçüde hafiflemeye sebep olmuştur.
Aslında Bahai toplumunun 1979’da içine sürüklendiği bu kriz, büyümenin son on beş yılına damgasını
vuran zaferleri hızlandıran bir etki yaratmıştır. Bahailer, İranlı Bahailerin durumu hakkında Birleşmiş
Milletler’e, hükümetlere, parlamentolara, basma ve kamuoyuna bilgi verirken, daha yüksek bir
organizasyon ve adanmışlık seviyesine çıktılar. Dindaşlarının yaşadığı sıkıntıların yarattığı yoğun
duygular, dünya Bahailerinin çalışmalarının kapsamını genişletmelerine ve enerjilerini İran Bahai
toplumunun fedakârlıklarına layık eylemlere yönlendirmelerine neden oldu. Bunun sonucunda, Emrin
dünya ölçeğinde tanınması yeni bir seviyeye yükselmiştir.
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Bahai toplumunun geçen 16 yılda kazandığı zaferler, daha geniş bir açıdan bakıldığında, Hz.
Abdülbaha’nın İlahi Planı’nın daha fazla gözler önüne serilmesi olarak görülebilir. Birleşik Devletler ve
Kanada Bahailerine hitaben 1916 ve 1917’de yazılan bu dikkat çekici belgeler, Hz. Bab’ın “Batılı
milletlere” hitap eden “şehirlerinden çıkarak Allah’ın Emrine yardım etme” çağrısının ve Hz.
Bahaullah’ın, kendisini Batıda gösterecek olan “Tanrının egemenliğinin işaretleri” ve Amerika’yı
bekleyen parlak kader ile ilgili imalarının kapsamlı bir açılımıdır. Hz. Abdülbaha, İlahi Plan
Levihleri’nde dünyanın ruhani canlanışı için hazırlanan bir imar planının ana hatlarını çizer ve bu planın
yürütülmesi işini de, Hz. Bahaullah’ın öğretilerini tüm dünyada duyurmaya ve böylelikle Hz.
Bahaullah’ın zuhuruyla serbest bırakılan kurtarıcı güçleri etkin hale getirmeye çağırdığı Kuzey Amerikalı
Bahailerin ellerine emanet eder.
İlahi Plan’ın uygulanması görevi, Hz. Abdülbaha’nın en büyük torunu olan ve Vasiyetnamesinde Bahai
Dini’nin Velisi olarak atadığı Hz. Şevki Efendiye kaldı. Hz. Şevki Efendi İlahi Plan’ı, Bahai İdari
Düzeni’nin “gezegenin bağımsızlığını yeni kazanan tüm ülkelerinde, sömürgelerinde, adalarında ve
yerkürenin geri kalan her köşesinde” kurulmasını da içeren “çok emek gerektiren ve son derece uzun bir
süreç” olarak tasarlıyordu. Bu süreç, 1921 yılında Hz. Şevki Efendi’nin Emrin idari ilkelerini duyurmaya
başladığı ve mahalli ve milli mahfillerin kurulmasını bir ön şart olarak belirlediği bir “kuluçka dönemi”
ile başladı. 1937 yılında da İlahi Plan’ı, içerdiği hükümlerin giderek daha fazla yerine getirileceği ve
günümüzde Yüce Adalet Evi tarafından devam ettirilen bir planlar serisinin ilkiyle resmen başlattı.
4

Hz. Şevki Efendi, İlahi Plan’ı devre ve aşamalardan oluşan bir bütün olarak görüyordu. Birinci devrenin
ilk aşaması, Kuzey Amerikalı Bahailere verilen 7 Yıllık Plan (1937-44) ile başladı. İkinci aşama olan
diğer 7 Yıllık Plan (1946-53) yine Amerikalı Bahailer tarafından üstlenilse de Britanya Adaları, Kanada,
Güney Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Pakistan, Burma, Almanya, Avusturya, İran, Irak,
Mısır ve Sudan Bahailerini de kapsamaktaydı. Bu ilk devrenin üçüncü ve son aşaması, tüm dünya
Bahailerinin birlikte üstlendikleri On Yıllık Seferberlik (1953-63) oldu. İlahi Plan’ın ikinci devresi ise
Yüce Adalet Evi’nin kılavuzluğu altında 1964 yılında başlamıştır ve Dokuz Yıllık Plan (1964-73), Beş
Yıllık Plan (1974-79), Yedi Yıllık Plan (1979-86), Altı Yıllık Plan (1986-92) ve Üç Yıllık Plan’dan
(1993-96) oluşmuştur.
İlahi Plan, Emrin Oluşum Çağı süresince ve Bahai Devri’nin üçüncü ve en parlak çağı olan ve Hz. Şevki
Efendi’nin tabiriyle “Altın Çağ’a uzanan uzun bir zaman...” boyunca devam edecektir. Altın Çağ,
kurulması Hz. Bahaullah’ın zuhurunun hedefi ve Tanrı’nın yeryüzündeki Krallığı demek olan En Büyük
Barış’ın “meyvesi ve birinci amacı” olan bir dünya uygarlığının çiçek açmasına tanık olacaktır.

Ba

Geoffry W. Marks
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Hz. Abdülbaha’nın İlahi Plan Levihleri, kendi Vasiyetnamesi ile birlikte gelecek kuşaklara bıraktığı en
büyük mirastır ve bu nedenle kutsal Bahai yazıları arasında son derece özel bir yere sahiptir. Kaleme
alındıkları tarihten itibaren zaman ilerledikçe, bu mektupların dünyada yarattığı dönüşümün etkilerine
hayretle tanık oluyor ve satırlarında dünyanın kurtuluşunun anahtarını içinde barındıran birçok anlamları
yeni ve şevk dolu bir gözle bulup yararlanmak için onlara dönüyoruz.
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1 KUZEYDOĞU EYALETLERİNDEKİ BAHAİLERE LEVİH
26 Mart 1916’da Behci’deki evde, Hz. Abdülbaha’nın odasında, Birleşik Devletler’in dokuz
Kuzeydoğu Eyaletinin Bahaileri için nazil oldu: Maine, Massachusetts, New Hampshire,
Rhode Island, Connecticut, Vermont, Pennsylvania, New Jersey ve New York.
Ey semavi haberciler:
Bu günler Nevruz günleridir. Ben her zaman o sevecen dostlarımı düşünüyorum! Hepiniz ve her biriniz
için birlik eşiğinden teyit ve yardım diliyorum ki, Amerika cumhuriyetlerindeki o toplantılar birer mum
gibi yansın ve Tanrı sevgisi ışığını kalplerde tutuştursun; böylelikle semavi öğretilerin ışıkları Amerikan
eyaletlerini, uzayın sonsuzluğu gibi, en büyük yol göstericiliğin yıldızları ile süsleyip aydınlatsın.
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Atlantik kıyılarındaki Kuzeydoğu eyaletleri olan Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island,
Connecticut, Vermont, Pennsylvania, New Jersey ve New York eyaletlerinin bazılarında inananlar vardır,
fakat bu eyaletlerin kimi şehirlerinde bugüne kadar insanlar henüz Melekûtun ışıkları ile
aydınlanmadıkları gibi semavi öğretilerden de habersizdirler. O halde, her ne zaman şartlarınız elverirse
bu şehirlere koşun ve yıldızlar gibi en büyük yol göstericilik ışığı ile parlayın. Allah Kur’an-ı Kerim’de
şöyle buyurur: “Sen, yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün; fakat biz, üzerine yağmur
indirdiğimizde o, kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten iç açıcı bitkiler verir.”1 Bir başka deyişle, toprak
karadır, fakat bahar yağmurları yağınca, o kara toprak canlanır ve üzerinde rengârenk çiçekler açar.
Bunun anlamı şudur: tabiat dünyasına ait insanlar tıpkı toprak gibi karadırlar. Ancak, semavi yağmurlar
yağınca ve ışık saçan parıltılar kendini gösterince, kalpler dirilir, tabiatın karanlığından kurtulur ve ilahi
sırrın çiçekleri büyüyerek berekete kavuşur. Sonuçta insan, insan âleminin aydınlığına sebep olmalı ve
ilahi ilham yoluyla kutsal kitaplarda nazil olan tanrısal öğretileri yaymalıdır. Mukaddes İncil’de şöyle
ifade edilmiştir: Doğuya ve Batıya gidin ve insanları En Büyük Hidayet ile aydınlatın ki, ebedi hayattan
bir pay ve bir nasip alabilsinler.2 Allah’a şükürler olsun ki Kuzeydoğu Eyaletlerinde sonsuz yetenek
vardır. Çünkü toprak zengindir, ilahi bağış yağmurları yağmaktadır. Sizler şimdi, semavi birer çiftçi
olmalı ve tavına gelmiş olan toprağa saf tohumlar saçmalısınız. Diğer tohumların hasadı sınırlıdır, fakat
ilahi öğretilerin tohumlarının feyiz ve bereketi sınırsızdır. Gelecek asırlar ile devirlerde çok hasat
toplanacaktır. Daha önceki nesillerin yaptıkları işleri düşünün. Hz. İsa’nın gününde mümin ve sabit
kimseler çok az ve sayılıydılar. Fakat semavi bağışlar o kadar çok yağdı ki, birkaç yıl içinde sayısız insan
İncilin gölgesi altına girdi. Kur’an’da Allah “Yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her başak yüz dane
verir.”3 der. Yani bir tane, yedi yüz tane oluşturur; eğer Allah isterse, bunları iki katına çıkarır. Çok
zaman, tek bir mübarek kişi bir memleketin hidayetine sebep olmuştur. Biz şimdi, kendi yetenek ve
kabiliyetimize bakmak yerine bu günlerde bakışlarımızı, damlayı deniz ve atomu bir güneş yapan
Allah’ın inayet ve bol bağışlarına odaklamalıyız.

Ba

Esenlik ve övgü üzerinize olsun!

1 Kur’an-ı Kerim, Hac Suresi 5
2 Krş. İncil, Markos, 16:15.
3
Krş. Kur’an-ı Kerim, Bakara Suresi, 261.
1
2
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2 GÜNEY EYALETLERİNDEKİ BAHAİLERE LEVİH
27 Mart 1916 da Hz. Bahaullah’ın Makamına bitişik olan bahçede, Birleşik Devletler’in on
altı Güney Eyaletinin Bahaileri için nazil oldu: Delaware, Maryland, Virginia, Batı Virginia,
Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Tennessee,
Kentucky, Louisiana, Arkansas, Oklahoma ve Teksas.
Ey Tanrı Melekûtunun habercileri:
Birkaç gün Önce o ilahi dostlara bir mektup yazılmıştı, fakat bu günler Nevruz günleri olduğu için sizler
hatırıma geldiniz ve bu muhteşem bayram dolayısıyla size bu tebriki gönderiyorum. Bütün günler
mübarek ise de, bu bayram İran’ın milli bayramıdır. İranlılar binlerce yıldan beri bu bayramı kutluyorlar.
Aslında, insanın Allah’ı anarak, Allah’ın hoş kokularını saçarak ve halkı Allah’ın Melekûtuna davet
ederek geçirdiği her gün onun bayramıdır. Allah’a şükürler olsun ki sizler Tanrı Melekûtunun hizmetiyle
meşgulsünüz ve kendinizi gece gündüz Tanrının dinini ilerletme işine vermişsiniz. O bakımdan sizin için
her gün bayramdır. Şüphe yok ki, Allah’ın desteği ve ihsanları sizin üzerinize inecektir.
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney eyaletlerinde ahbaplar az sayıdadır; yani Delaware, Maryland,
Virginia, Batı Virginia, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi,
Tennessee, Kentucky, Louisiana, Arkansas, Oklahoma ve Teksas’ta. Neticede, bu eyaletlere ya siz
gitmelisiniz veya birkaç kutlu kişiyi o eyaletlere göndermelisiniz ki, halkı semavi Melekûta
yönlendirsinler. Kutsal Mazharlardan biri bir inanana hitaben, bir kimsenin bir ruhun aydınlanmasına
sebep olmasının, onun sonsuz bir servetin sahibi olmasından daha iyi olduğunu söylemiştir. “Ey Ali!
Allah senin vasıtanla bir kişiye yol gösterirse, bu senin için bütün zenginliklerden daha hayırlıdır!” Yine
der ki: “Dosdoğru giden yola ilet bizi.”4 yani bize doğru olan yolu göster. İncil’de ise şöyle der: Dünyanın
her yanma gidin ve Allah’ın Melekûtunun göründüğü müjdesini verin.5
Kısacası, sizin bu konuda en büyük çaba ve emeği göstermenizi ümit ederim. Destekleneceğinizden ve
teyit edileceğinizden emin olun. Melekûtun gerçekleri ve anlamlarının göründüğü müjdesini haber veren
bir kimse, bereketli toprağa temiz tohumlar saçan çiftçiye benzer. İlkbahar bulutu inayet yağmurunu
onların üzerine yağdıracak ve şüphesiz, çiftçinin makamı köyün ağasının gözünde yükselecek ve birçok
hasatlar toplanacaktır.

Ba

İmdi, ey Allah’ın dostları! Bu zamanın değerini takdir edin ve tohumları ekmekle meşgul olun ki, semavi
bereketlere ve rahmani bağışlara kavuşasınız. Bahau’l-Ebha üzerinize olsun.

4
5

Kurarı-ı Kerim, Fatiha Suresi, 6
Krş. İncil, Markos, 16:15.
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3 MERKEZİ EYALETLERDEKİ BAHAİLERE LEVİH
29 Mart 1916’da Behci’deki evin dışında, Birleşik Devletler in on iki Merkezi Eyaletinin
Bahaileri için nazil oldu: Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Minnesota, Iowa,
Missouri, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Nebraska ve Kansas.
Ey semavi kimseler, ey ruhani topluluklar, ey rabbani camialar:
Mektupların postalanmasında ve ulaşımdaki güçlük dolayısıyla haberleşmemiz bir süre aksadı. Şu anda
bazı olanaklara kavuşulduğu için, kalbim ve ruhum dostlarımı hatırlayarak sevinçle ve hoş kokularla
dolsun diye size bu kısa mektubu yazmakla meşgulüm. Bu avare, durmaksızın Hakk’ın eşiğinde ahbaplar
adına yardım, ihsan ve semavi teyit için niyaz edip yalvarmaktadır. Sizler her zaman benim
düşüncelerimdesiniz. Sizler unutulmadınız ve hiç bir zaman da unutulmayacaksınız. İnşallah yüce
Allah’ın lütfuyla her geçen gün, iman, kesin bilgi, sebat ve sağlamlığınızın artmasını sağlarsınız ve ilahi
hoş kokuların yayılması için araçlar haline gelirsiniz.
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Illinois, Wisconsin, Ohio, Michigan ve Minnesota eyaletlerinde, Allah’a övgüler olsun ki, birbirleriyle
sonsuz sebat ve sadakatle işbirliğinde bulunan, gece gündüz Allah’ın hoş kokularını yaymaktan başka bir
niyetleri olmayan, ilahi öğretileri duyurmaktan öte bir gayesi olmayan, tıpkı bir mum gibi Allah sevgisi
ışığı ile yanan ve Tanrı bilgisinin gül bahçesinde ruh veren, neşe yaratan şükran dolu kuşlar gibi öten
inananlar var olduğu halde; Indiana, Iowa, Missouri, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Nebraska ve
Kansas’ta ancak birkaç inanan bulunmaktadır. Şu ana kadar, Tanrı Melekûtunun çağrıları ve insanlığın
birliğinin ilanı bu eyaletlerde düzenli bir şekilde ve coşkuyla yapılmamıştır. Bu bölgelere kutlu ve her
türlü bağlılıktan arınmış mübelliğler gitmedikleri için, bu eyaletler hâlâ bir umursamazlık hali
içindedirler. Tanrı dostlarının gayretleriyle, insanlar bu eyaletlerde de Tanrı sevgisi ateşiyle tutuşturulmalı
ve Tanrı’nın Melekûtuna cezbedilmelidir ki, o yöre aydınlansın ve Melekûtun gül bahçesine can veren
meltemler, o yerin sakinlerinin burunlarına hoş kokular getirsin. O halde mümkünse, buralara Allah’tan
başka her şeyden kesilmiş, kutsanmış ve saf kimseleri mübelliğler olarak gönderiniz. Eğer bu duyurucular
alabildiğine cezbolmuş bir durumda olurlarsa, kısa sürede büyük sonuçlar alınır. Melekûtun kız ve erkek
çocukları gerçek birer çiftçi gibidirler. Hangi eyaletten, hangi ülkeden geçerlerse geçsinler, özveri
göstererek ilahi tohumlar ekerler. Bu tohumlardan hasatlar meydana gelir. Bu konuda yüce İncil’de şöyle
der: Temiz tohumlar verimli toprağa saçıldığında, semavi bağış ve ilahi bereket açığa çıkar. 6 Umarım
sizler desteklenip teyit alırsınız da tanrısal öğretilerin duyurusu konusunda asla cesaretiniz kırılmaz.
Dilerim ki her geçen gün, çabanızı, gayretinizi ve saygınlığınızı daha fazla artırasınız.

Ba

Esenlik ve övgü üzerinize olsun!

6

Krş. İncil, Matta, 13:23
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4 BATI EYALETLERİNDEKİ BAHAİLERE LEVİH
1 Nisan 1916’da Behci’deki evde, Hz. Abdülbaha’nın odasında, Birleşik Devletler’in on bir
Batı Eyaletinin Bahaileri için nazil oldu: New Mexico, Colorado, Arizona, Nevada,
Kaliforniya, Wyoming, Utah, Montana, Idaho, Oregon ve Washington.
O’dur Tanrı!
Ey Melekûtun oğulları ve kızları:

B
s ı ah
m a
ve i E
Da ser
ğı ler
tım i
A.
Ş.

Gece ve gündüz ahbapları düşünmekten, kalbimin derinliklerinde onlar adına dua etmekten, Allah’ın
Melekûtunda onların teyit görmeleri için yalvarmaktan ve Kutsal Ruh’un nefesinin doğrudan tesirlerini
dilemekten başka bir uğraşım yok. Lütuf sahibi Rabbin bağışlarından ümitliyim, öyle ki Allah’ın dostları
böyle bir zamanda ruhlara hayat nefesi üfleyerek insanların kalplerindeki aydınlanmanın gizli sebebi
olsunlar -ki bu hayatın övgüye değer sonuçları, ebediyen insanlığın şeref ve yüceliğine vesile olsun.
Kaliforniya, Oregon, Washington ve Colorado gibi bazı Batı Eyaletlerinde kutsal rayihalar saçılmış,
sayısız kimseler ebedi hayattan bir pay ve bir nasip almış, semavi bereket elde etmiş, Allah sevgisi
şarabından bir bardak dolusu içmiş ve En Yüce Topluluğun nağmelerine kulak vermişler ise de, New
Mexico, Wyoming, Montana, Idaho, Utah, Arizona ve Nevada’da Tanrı sevgisinin lambası gerektiği gibi
ve yakışır bir şekilde yakılmamıştır ve Tanrı Melekûtunun çağrısı yükselmemiştir. Şimdi, eğer
mümkünse, bu doğrultuda gayret gösteriniz. Bu eyaletlere ya şahsen kendiniz gidiniz ya da başkalarını
seçip onları gönderiniz ki bu insanlara onlar duyuruda bulunsunlar. Hâlihazırda bu eyaletler, kendilerine
hayat nefesinin ve ilahi ruhun üflenmesini bekleyen ölü birer beden gibidirler. Onlar yıldızlar misali o
ufukta parlamalılar ki, bu sayede Hakikat Güneşi’nin ışıkları o eyaletleri de aydınlatabilsin.
Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle der: “Allah, inananların dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa
çıkarır.”7 Bu şu anlama gelir: Allah iman edenleri sever ve neticede onları karanlıktan kurtaracak ve ışık
dünyasına getirecektir.
Kutsal İncil’de de şöyle yazar: Dünyanın her yanma gidin ve herkesi Allah’ın Melekûtuna çağırın. 8 Bu en
büyük hizmeti yapmak için ayağa kalkmanın ve sayısız insanların önderliğine sebep olmanın zamanıdır
şimdi. Böylece bu insanüstü hizmet vasıtasıyla barış ve esenlik parıltıları bütün bölgeleri ışıklandırıp
aydınlatırken, insan âlemi rahata ve güvenliğe kavuşsun.
Amerika’da bulunduğum sürece her toplantıda insanları yüksek sesle, evrensel barış ilkelerinin ilanına
davet ettim. Açıkça dedim ki, Avrupa kıtası bir cephane haline gelmiştir; patlaması bir kıvılcıma bağlıdır
ve ileriki yıllarda veya iki yıl içinde Yuhanna’nın Vahyi ile Danyal’ın Kitabı’nda yazılanlar yerine
gelecek ve olacaktır. Büyük bir olasılıkla bu konu 12 Ekim 1912 San Francisco Bülteni’nde
yayınlanmıştır. Ona başvurunuz ki gerçek açığa çıksın ve anlaşılsın; böylece, siz de semavi hoş kokuları
yayma vaktinin gelmiş olduğundan emin olasınız.

Ba

İnsanın saygınlığı semavi olmalı veya bir başka deyimle ilahi onay ile desteklenmeli ki insan âleminin
aydınlanmasına sebep olsun.
Esenlik ve övgü üzerinize olsun.

7
8

Kur’an-ı Kerim, Bakara Suresi, 257
Krş. İncil, Markos, 16:15.
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5 KANADA VE GRÖNLAND BAHAİLERİNE LEVİH
5 Nisan 1916’da, Hz. Bahaullah’ın Makamı’na bitişik olan bahçede, Kanada -Newfoundland,
Prens Edward Adası, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Saskatchewan, Manitoba,
Ontario, Alberta, British Columbia, Yukon, Mackenzie, Keewatin, Ungava, Franklin Adalarıve Grönland Bahaileri için nazil oldu.
O’dur Tanrı!
Ey Melekûtun kızları ve oğulları:
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Birleşik Devletler’in pek çok eyaletleri ile şehirlerinde, Allah’a şükürler olsun ki Onun hoş kokuları
yayılmasına ve birçok ruh, yüzlerini Tanrı Melekûtuna çevirerek ona doğru gitmesine rağmen, bazı
eyaletlerde Birlik Bayrağı henüz olması gerektiği gibi yükseltilmemiş ve Tevrat, İncil ve Kuran gibi
Mukaddes Kitapların sırları ifşa edilmemiştir. Ahbapların ortak gayretleriyle, Birlik Sancağı o eyaletlerde
dalgalanmalı ve ilahi öğretiler yaygınlaştırılmalı ki onlar da semavi bağışlardan ve En Büyük Hidayet’ten
bir pay, bir nasip alabilsinler. Aynı şekilde, Newfoundland, Prens Edward Adası, Nova Scotia, New
Brunswick, Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia, Ungava, Keewatin,
Mackenzie, Yukon ve Kuzey Kutup Dairesi’ndeki Franklin Adaları’nda Allah’ın inananları özverili
olmalı ve Kanada topraklarında yol gösteren birer mum gibi alevlenmelidirler. Böyle bir yüce ruhluluk
gösterecek olurlarsa, evrensel ilahi teyit elde edecekleri muhakkaktır; nitekim semavi ordular aralıksız
olarak onları destekleyerek çok büyük bir zafer kazanmalarına yol açacaktır. Belki de, Allah’ın izniyle
Melekûtun çağrısı Eskimoların, Kanada’nın kuzeyindeki Franklin Adalarının ve Grönland sakinlerinin
kulaklarına ulaşır. Grönland Allah sevgisi ateşi ile tutuşacak olursa, o ülkenin bütün buzları çözülecek ve
soğuk iklimi ılıman iklime çevrilecektir - yani, kalpler Allah’ın sevgisinin sıcaklığını elde ederlerse, o
ülke ilahi bir güllük ve cennet bahçesi olacak, insanlar meyve veren ağaçlar gibi sonsuz tazelik ve
güzellik elde edeceklerdir. Gayret gerek, büyük gayret gerek. Allah’ın hoş kokularının Eskimolar arasında
yayılması için gayret gösterecek olursanız, bunun etkisi çok büyük olup uzak diyarlara kadar uzanacaktır.
Kur’an-ı Kerim’de Allah şöyle der: Gün gelecek, birlik ışıkları bütün dünyayı aydınlatacaktır. “Yeryüzü,
Rabbinin nûru ile aydınlanır.”9 Başka bir deyişle: Yeryüzü Tanrı’nın ışığı ile aydınlanacaktır. O ışık birlik
ışığıdır. “Allah’tan başka İlah yoktur.” Eskimoların kıtası ve adaları da bu dünyanın bir parçasıdır. Onlar
da aynı şekilde En Büyük Kılavuzluk’tan pay almalıdırlar.

Ba

Esenlik ve övgü üzerinize olsun.

9

Kur’an-ı Kerim, Zümer Suresi, 69
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6 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA BAHAİLERİNE LEVİH
8 Nisan 1916’da, Hz. Bahaullah’ın Makamı’na bitişik olan bahçede, Birleşik Devletler ve
Kanada Bahaileri için nazil oldu.
O’dur Tanrı!
Ey kutlu kimseler:
Sizlere sonsuz başarı ve esenlik diliyor, her birinizin ilahi dünyada eksiksiz bir muvaffakiyete ulaşması
için niyaz ediyorum. Sizin için ümidim, her birinizin sabah yıldızı gibi dünyanın ufkundan parlamanız ve
bu İlahi Bahçede bitmez tükenmez meyveler ve ürünler meydana getiren kutlu bir ağaç haline
gelmenizdir.
Bunun içindir ki, sizleri semavi teyitlere iletecek ve Tanrı’nın Melekûtunda aydınlanmanıza yol açacak
şeylere yöneltmek isterim.
Şöyle ki: Alaska çok geniş bir ülkedir; gerçi Allah’ın cariyelerinden biri oralara gitmiş ve bir halk
kütüphanesinde kütüphaneci olarak çalışmaktadır ve elinden geldiğince Emri duyurma hususunda kusur
etmemektedir; ancak Tanrı’nın Melekûtunun çağrısı o engin topraklarda henüz yükselmemiştir.

B
s ı ah
m a
ve i E
Da ser
ğı ler
tım i
A.
Ş.

Hz. İsa şöyle buyuruyorlar: Dünyanın Doğusu ile Batısına gidin ve insanları Allah’ın Melekûtuna davet
edin.10 Böylece, Allah’ın rahmeti bütün insanlığı sarmalı. O halde, bu yerleri Hidayet Sabahının
esintilerinden mahrum etmeyin. Neticede oralara Tanrı’dan öte her şeyden arınmış, Tanrı’nın hoş
kokularına cezbolmuş, her türlü gelip geçici heveslerden arınmış, belagatte usta kimseleri gönderiniz.
Onların rızkları ve yol azığı Allah’ın öğretileri olmalı ve herkesten önce kendileri o öğretiler
doğrultusunda yaşamalı; ardından da insanlara yol göstermeliler. Ola ki Tanrı’nın izniyle, En Büyük
Hidayetin ışınlan o ülkeyi aydınlatır ve Tanrı sevgisinin gül bahçesine has esintiler Alaska halkının
burunlarını hoş kokularla doldurur.
Böyle bir hizmette muvaffak olursanız, emin olunuz ki başınız ebedi saltanat tacıyla taçlandırılır ve birlik
eşiğinde kabul görüp, bağışlara erişen kullardan olursunuz.
Aynı şekilde Meksika Cumhuriyeti de çok önemlidir. O ülke halkının çoğunluğu sadık Katoliklerden
oluşmaktadır. Onlar Tevrat’tan, İncil’deki gerçeklikten ve yeni ilahi öğretilerden tamamen habersizdirler.
Allah’ın dinlerinin temelde bir olduğunu, Kutsal Mazharların farklı noktalardan doğan Hakikat Güneşi
gibi olduklarını bilmiyorlar. O ruhlar, batıl inançların denizine batmışlardır. Eğer bir yaşam nefesi onların
üzerlerine üflenecek olsa, olağanüstü sonuçlar doğacaktır. Ancak Meksika’ya duyuru gayesiyle gidecek
olanlar İspanyolca’ya aşina olursa daha iyi olur.

Ba

Yine Meksika’nın güneyindeki altı Orta Amerika ülkesi olan Guatemala, Honduras, Salvador, Nikaragua,
Kosta Rika, Panama ile yedinci ülke Belize veya İngiliz Hondurası’na duyuru için gitmek isteyenler de
İspanyolca’ya aşina olmalıdırlar.
Amerika’nın yerli halkına da büyük önem göstermelisiniz. Çünkü onlar, Hz. Muhammed’den önce,
vahşiler olarak muamele gören Arap Yarımadası’nın halkına benzerler. Ancak, Hz. Muhammed’in ışığı
onların arasına düşünce öyle bir aydınlandılar ki, tüm dünyayı aydınlattılar. Aynı şekilde, eğer
Kızılderililer eğitilecek ve kılavuzlanacak olurlarsa, bütün dünyaya ışık saçacak kadar aydınlanacaklarına
şüphe yoktur.
Yukarıdaki bütün ülkeler önemlidir, özellikle de Panama Cumhuriyeti. Nitekim Atlantik ve Pasifik
Okyanusları Panama Kanalı vasıtasıyla burada birleşirler. Burası, Amerika’dan diğer kıtalara geçiş
yoludur ve ileride çok büyük bir önem kazanacaktır.
Keza, Batı Hint Adaları, yani Küba, Haiti, Porto Riko, Jamaika, Küçük Antiller, Bahama Adaları ve hatta
küçük Watling Adası büyük önem taşırlar; özellikle de Büyük Antiller’in ortasında bulunan Haiti ve
Santo Domingo gibi siyahi cumhuriyetler. Bunlar gibi, Atlantik Okyanusu’ndaki Bermuda adalar grubu
önemlidirler.
10

Krş. İncil, Markos, 16:5
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Yine bunlar gibi, Güney Amerika kıtasındaki Kolombiya, Ekvador, Peru, Brezilya, İngiliz Guyanası,
Hollanda Guyanası, Fransız Guyanası, Bolivya, Şili, Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Venezuela
cumhuriyetleri; Güney Amerika’nın kuzeyine, doğusuna ve batısına düşen Falkland Adaları, Galapagos,
Juan Fernandez, Tobago ve Trinidad gibi adalar. Ayrıca Brezilya’nın doğu kıyısındaki Bahia şehri, bir
süreden beri bu isimle tanındığı için etkisi çok güçlü olacaktır.
Kısacası, ey İlahi dostlar! Gayretlerinizi yüceltin ve hedeflerinizi büyütün. Hz. Mesih şöyle der: Ne mutlu
yoksullara, çünkü Göklerin Melekûtu onların olacaktır.11 Bir başka deyişle, ne mutlu adı sanı olmayan
fakirlere; çünkü onlar insanların önderleridirler. Kur’an’da da şöyle der: “Biz ise, o yerde güçsüz
düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları vâris kılmak istiyorduk.” 12 Yahut
güçsüz kimselere bir iyilikte bulunmak isteriz ve onları Nebi ve Resullerin varisleri yaparız.
O halde, şimdi bu fâni dünyaya bağlılık giysisini üzerinizden çıkarmanın, maddi dünyadan tamamen
sıyrılmanın, semavi melekler haline gelerek bütün bu diyarlara seyahat etmenin zamanıdır. O’ndan başka
bir İlah olmayana ant olsun ki, her biriniz birer Hayat İsrafil’i olacak ve başkalarının ruhlarına Hayat
Nefesini üfleyeceksiniz.
Esenlik ve övgü üzerinize olsun!
Yalvarı
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Ey Eşsiz Tanrı! Ey Melekûtun Rabbi! Bu ruhlar Senin semavi askerlerindir. Onlara En Yüce
Topluluğun alaylarıyla yardım eyle; onları muzaffer kıl ki, her biri birer ordu olup Allah’ın
sevgisi ve ilahi öğretilerin ışığı ile bu ülkeleri fethetsinler.
Ey Tanrım! Sen onlara arka çık ve yardımcıları ol. Çöllerde, dağlarda, vadilerde,
ormanlarda, kırlarda ve denizlerde onların dert ortağı ol. Öyle ki Melekûtun gücü ve Kutsal
Ruh’un nefesi ile haykıradursunlar!

Ba

Sen gerçekten Muktedir, Aziz ve Güçlüsün. Sensin Hikmetli, İşitici ve Görücü.

11
12

Krş. İncil, Matta, 5:3
Kur’an-ı Kerim, Kasas Suresi, 5
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7 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA BAHAİLERİNE LEVİH
11 Nisan 1916’da, Behci’deki evde Hz. Abdülbaha’nın odasında, Birleşik Devletler ve
Kanada Bahaileri için nazil oldu.
O’dur Tanrı!
Ey Amerika’nın gerçek Bahaileri:
Âlemlerin Arzusu olan o Ulu Kimseye övgüler olsun ki kutlu öğretilerin bu engin kıtada ilerleyebilmesi
yolunda teyit gördünüz; Tanrı Melekûtunun çağrısını bu yörede yükseltip Orduların Rabbi’nin ve Vaat
Edilen Hazretleri’nin zuhurunun müjdesini ilan ettiniz. Allah’a şükürler olsun ki sizler, bu amaç uğrunda
onaylanıp teyit ve yardım gördünüz. Böyle bir şey, yalnızca Ordular Rabbi’nin teyitleri ve Kutsal Ruh’un
nefesiyle olmuştur. Başarınızın tam ölçüsü henüz açıklanmamış ve önemi anlaşılmamıştır. Yakında her
biriniz ışık saçan muhteşem birer yıldız gibi, ülkenizin ufkunda ilahi Hidayet ışığını saçacağınızı ve
Amerikan halkı için ebedi hayatın sebebi haline geleceğinizi kendiniz de göreceksiniz.
Düşünün bir kez! Hz. İsa zamanında havarilerin makamı ve başarıları bilinmiyordu; hiç kimse onlara
önem vermedi hatta onlara eziyet edip alay ettiler. Daha sonra, havarilerin ve Mecdeli Meryem ile
Yuhanna’nın annesi Meryem’in başlarına hidayet mücevherleriyle bezeli taçların nasıl giydirildiği apaçık
hale geldi.
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Sizin başarılarınız da henüz bilinmemektedir. Umut ederim ki yakında yeryüzü başarılarınızın sonucu
olarak sarsılır. Amerika kıtasındaki başarılarınız gibi, dünyanın diğer yerlerinde de teyit edilip başarılı
olmanız Abdülbaha’nın ümididir; şöyle ki, Tanrı Emri’nin namı sayenizde Doğuya ve Batıya yayılsın ve
Ordular Rabbi’nin Melekûtunun zuhuru dünyanın beş kıtasında ilan edilsin.

Ba

Bu ilahi Çağrı Amerikan Bahaileri tarafından Amerika’nın sahillerinden Avrupa, Asya, Afrika,
Avustralasya kıtalarına ve Pasifik adalarına kadar ulaştırıldığı zaman, bu toplum kendini ebedi saltanat
tahtına yerleşmiş olarak görecektir. O zaman tüm dünya halkları, bu toplumun aydınlanmış ve hidayete
varmış olduğuna tanıklık edecek ve bütün dünya onların ululuklarının övgüleriyle yankılanacaktır.
Arınmış ve pâk, Allah sevgisi ile dolu olan mukaddes kimseler yüzlerini Pasifik’teki üç büyük adalar
kümesine çevirip -oranın dillerine vakıf olarak- Polinezya, Mikronezya ve Melanezya’nın yanı sıra o
kümelere bağlı bulunan Yeni Gine, Borneo, Java, Sumatra, Filipin Adaları, Solomon Adaları, Fiji
Adaları, Yeni Hebridler, Loyalty Adaları, Yeni Kaledonya, Bismarck Takım Adaları, Seram, Celebes,
Friendly Adaları, Samoa Adaları, Sosyete Adaları, Karolin Adaları, Low Takımadaları, Markiz Adaları,
Hawaii Adaları, Gilbert Adaları, Molukkas, Marşal Adaları, Timor ve diğer adalara gitmeliler. Kalpleri
Tanrı sevgisi ile dolup taşan bu kimseler, Allah’ı anan dilleriyle ve Allah’ın Melekûtuna yönelmiş olan
gözleriyle Orduların Rabbi’nin zuhuru müjdesini bütün insanlara duyurmalılar. Şundan emin olunuz ki,
hangi toplantıya katılırsanız katılın, Kutsal Ruh’un titreşimleri o toplantının üzerine akacak ve Cemal-i
Mübarek’in teyidi sizi saracaktır.
Bakınız, Melekûtun cariyesi ve Cemal-i Mübarek’in sevgili hizmetkârı Bayan Agnes Alexander, tek
başına Hawaii Adaları'na, Honolulu Adası’na yolculuk etti ve şimdi Japonya’da ruhani zaferler
kazanmaktadır! Bu hizmetkârın Hawaii Adaları’nda nasıl bir teyide eriştiği üzerinde bir düşünün! O, bir
grup insanın kılavuzlanmasına sebep olmuştur.
Keza, Bayan Knobloch yalnız başına Almanya’ya gitti. Ne kadar da muvaffak oldu! O halde şundan emin
olunuz ki, bugünde her kim ilahi rayihaları yaymak için ayağa kalkarsa, Tanrı Melekûtunun orduları onu
onaylayacak, Cemal-i Mübarek’in inayet ve lütufları onu kuşatacaktır.
Keşke, yayan ve son derece yokluk içinde de olsa, bu bölgelere kendim seyahat edip “Ya Bahau’l-Ebha!”
nidasını şehirlerde, köylerde, dağlarda, çöllerde ve okyanuslarda yükseltip ilahi öğretileri yayabilseydim.
Heyhat! Bunu yapamıyorum.
Ne kadar kederliyim! İnşallah sizler bunu başarabilirsiniz.
Şu anda, Hawaii Adalarında Bayan Alexander’in çabalarıyla bazı ruhlar iman denizinin kıyılarına
ulaştılar! Bakınız, bu ne mutluluktur, bu nasıl bir sevinçtir! Ordular Rabbi adına yemin ederim ki, bu
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saygıdeğer kız evlat bir imparatorluk kurmuş olsaydı, o imparatorluk bu kadar muazzam olmazdı! Çünkü
bu saltanat ebedi bir saltanat ve bu izzet ebedi bir izzettir.
Aynı şekilde, eğer bazı duyurucular Avustralya kıtası, Yeni Zelanda, Tasmanya, Japonya, Rusya’nın
Asya kısmı, Kore, Fransız Çinhindi, Siyam, Boğaz Kolonileri, Hindistan, Seylan, Afganistan gibi diğer
adalara ve yerlere giderlerse çok büyük sonuçlar doğacaktır. Eğer kadınlar ile erkeklerden oluşan bir
heyet meydana getirilerek hep birlikte Japonya ve Çin’e gidilebilseydi ne kadar iyi olurdu böylelikle
sevgi bağı kuvvetlenir, bu gidip gelişler sayesinde insanlığın birliği kurulur, insanlar Tanrı Melekûtunda
bir araya toplanır ve öğretiler yayılırdı.
Benzer şekilde, mümkünse Afrika Kıtası’na, Kanarya Adaları’na, Yeşil Burun Adaları’na, Madeyra
Adaları’na, Reunion Adaları’na, Santa Helena, Zanzibar, Mauritius ve buna benzer yerlere gitsinler, o
ülkelerdeki insanları Tanrı Melekûtuna davet etsinler ve “Ya Bahau’l-Ebha!” çağrısını orada
yükseltsinler. Madagaskar Adası’nda da insan âleminin birlik bayrağını dalgalandırsınlar.
Her yerde ve her tarafta dağıtılmak üzere, bu ülkeler ve adaların dillerinde kitaplar ve kitapçıklar ya
tercüme edilmeli ya da yazılmalıdır.
Deniyor ki, Güney Afrika’da bir elmas madeni keşfedilmiş. Bu maden çok değerli olsa da, neticede taştır.
Belki inşallah, insanlık madeni keşfedilir de Melekûtun parlak incileri bulunur.
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Uzun sözün kısası, dünyayı yok eden savaşlar, kalplere kelimelerin tarif edemeyeceği bir ateş
düşürmüştür. Dünyanın bütün ülkelerindeki insanların bilinçlerinde evrensel barış özlemi yer alıyor.
Uyum ve barış için arzu duymayan bir kimse yoktur. Olağanüstü bir anlayış gerçekleşmek üzeredir;
bunun sebebi Allah’ın kusursuz hikmetidir ki bunun sayesinde yetenek yaratılabilsin, insan âleminin
birlik sancağı göndere çekilsin ve evrensel barış ile ilahi ilkelerin esasları Doğuda ve Batıda ilan edilsin.
O halde, ey Tanrı’ya inananlar! Gayret gösterin ki bu savaştan sonra Britanya Adaları, Fransa, Almanya,
Avusturya-Macaristan, Rusya, İtalya, İspanya, Belçika, İsviçre, Norveç, İsveç, Danimarka, Hollanda,
Portekiz, Romanya, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan, Andorra, Lihtenştayn, Lüksemburg,
Monako, San Marino, Balear Adaları, Korsika, Sardinya, Sicilya, Girit, Malta, İzlanda, Faroe Adaları,
Şetland Adaları, Hebridler ve Orkney Adaları’nda ilahi öğretilerin özünü yayabilesiniz.
Bütün bu ülkelerde, hidayet ufkundaki seher yıldızları gibi parlayınız. Bugüne kadar büyük çabalar
gösterdiniz. Bundan sonra çabalarınızı bin kat daha arttırınız. O ülkelerde, başkentlerde, adalarda,
toplantılarda ve kiliselerde insanları Ebha Melekûtuna çağırınız! Çabalarınızın kapsamı genişlemeli; ne
kadar genişler ise, ilahi teyit de o denli çoğalır.
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Abdülbaha’nın bünyece çok zayıf ve halsiz olup, hareket edemeyecek kadar dermansız ve rahatsız iken
bile, bu bedensel duruma aldırış etmeden pek çok ülkede yolculuk ettiğini gördünüz. O, Avrupa’da,
Amerika’da, kiliselerde, toplantı ve konferanslarda ilahi ilkelerin ilerletilmesiyle uğraşmış ve insanları
Ebha Melekûtunun zuhuruna çağırmıştır. Cemal-i Mübarek’in teyitlerinin herkesi nasıl kuşattığını da
gördünüz. Cismani rahatlık ve güvenden, gösterişten ve bu fani dünyaya bağlılıktan ne gibi bir sonuç elde
edilebilir ki? Bu gibi şeylerin peşinden koşan bir kimsenin en sonunda pişmanlık ve hüsrana uğrayacağı
açıktır.
Sonuç olarak, insan gözlerini bu gibi düşüncelere tamamen kapamalı; ebedi hayat, insan âleminin
yüceliği, semavi gelişim, Kutsal Ruh, Tanrı Kelamı’nın yayılması, yeryüzü sakinlerinin kılavuzlanması,
evrensel barışın ve insan âleminin birliğinin ilan edilmesi özlemi içinde olmalıdır! İşte budur asıl iş! Aksi
halde, insanın da diğer hayvanlar ve kuşlar misali bu cismani hayatın ihtiyaçlarıyla meşgul olması -ki bu
hayvan âleminin en büyük zevkidir- ve ardından bu âlemin topraklarında dört ayaklı hayvanlar gibi
bundan gurur duyarak yürümesi gerekir.
Bir düşünün! Bu dünyada insan ne kadar refah, zenginlik ve servete sahip olursa olsun, bir inek kadar
bağımsız hale gelemez. Çünkü bu semiz inekler serbestçe geniş otlaklarda otlarlar. Otlasınlar diye bütün
çayırlar ve kırlar onlarındır. Su içsinler diye bütün ırmaklar ve akarsular onlarındır. Onlar ne kadar otlarsa
otlasın, çayırlar tükenmez! Bu maddi nimetleri en kolay şekilde kazanmış oldukları aşikârdır.
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Bundan çok daha elverişli bir hayat da kuşların hayatıdır. Kuş bir dağın tepesine, yüksek ağaç dallarının
üzerine kralların saraylarından çok daha güzel yuvalar kurar! Hava son derece temizdir, su kristal gibi
berrak ve soğuktur, manzara olağanüstü büyüleyicidir. Böyle muhteşem bir çevrede sayılı günlerini
geçirirken, vadinin bütün bereketi onundur; bütün bu zenginlikleri hiç çalışmadan kazanmıştır. O halde,
insan bu dünyada ne kadar ilerlerse ilerlesin, bir kuşun mertebesine ulaşamaz. İnsan, bu dünyanın işleriyle
ilgili olarak ne kadar da yol kat etse ve ölesiye çalışsa bu dünyanın işlerinde küçük bir kuşun
bağımsızlığını, hürriyet ve bolluk içindeki yaşantısını elde edemeyecektir. İşte bu, insanın bu geçici
dünya için yaratılmadığı gerçeğini ispat eder ve pekiştirir; hayır, o sonsuz mükemmellikleri kazanmak,
insan âleminin yüceliğine ulaşmak, ilahi eşiğe yaklaşmak ve ebedi saltanat tahtına oturmak için
yaratılmıştır!
Bahau’l-Ebha üzerinize olsun!
Her kim tebliğ seyahati için herhangi bir yere giderse, yabancı ülkelerdeki seyahatleri sırasında şu duayı
gece ve gündüz okusun:
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İlahi! İlahi! Senin Ebha Melekûtuna âşık olmuş ve cezbolmuş olduğumu, insanlar arasında
Senin sevginin ateşiyle tutuştuğumu, bu uçsuz bucaksız ülkelerde Senin Melekûtunun
müjdecisi olduğumu görüyorsun. Senden başka her şeyden kesilerek, Sana tevekkül ettim.
İstirahat ve rahatı bir yana attım. Anavatanımdan uzak bu bölgelerde dolaşan bir avareyim.
Senin yüce eşiğinde alçakgönüllü olan ve azametli Ceberûtunun önünde boyun eğerek yere
kapanan bir yabancıyım. Gece yarılarında ve seher vaktinde Sana yalvarıyorum, sabah ve
akşam Sana dua ve niyaz ediyorum ki, Senin Emrine hizmet etmem, öğretilerini yaymam,
doğuda ve batıda Kelamını yüceltmem için beni destekleyesin.
İlahi! Beni güçlendir; beni tüm kuvvetimle Senin hizmetinde muvaffak eyle; beni bu ülkelerde
yalnız ve yardımsız bırakma, kendi halime terk etme.
İlahi! Yalnızlığımda bana arkadaş ol, bu yabancı diyarlardaki yolculuğumda bana yoldaş ol
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Gerçekten de Sen, irade buyurduğun her bir şeyde dilediğin kimseyi teyit edensin; Sen
gerçekten Güçlüsün, Kuvvetlisin.
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8 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA BAHAİLERİNE LEVİH
19 Nisan 1916’da Behci’deki evde, Hz. Abdülbaha’nın odasında; 20 Nisan’da Behci’deki evin
ziyarethanesinde; 22 Nisan’da Hz. Bahaullah’ın Makamı’na bitişik olan bahçede, Birleşik
Devletler ve Kanada Bahaileri için nazil oldu.
O’dur Tanrı!
Ey Bahaullah’ın Havarileri!
Hayatım size feda olsun!
Vaat Edilen Kişi’nin mukaddes şahsı, Kitab-ı Mukaddes’te Orduların Rabbi olarak açıklanmıştır, yani
semavi orduların. Semavi ordulardan maksat, insan âleminden tamamıyla azat olup kutlu ruhlara
dönüşmüş ve ilahi melekler haline gelmiş ruhlardır. Bu ruhlar, bütün ana karaları aydınlatacak olan
Hakikat Güneşi’nin ışınlarıdırlar. Her birinin elinde bir boru vardır; onunla hayat nefesini her bir yöreye
üflerler. Onlar insani sıfatlardan ve tabiat dünyasının eksikliklerinden arınmış, Tanrı’ya özgü sıfatlarla
bezenmiş ve Rahman’ın hoş kokularına cezbolmuşlardır. Nasıl ki Hz. İsa’nın havarileri O’nunla
dolmuşlarsa, bu ruhlar da Hz. Bahaullah ile dolmuşlardır; yani Hz. Bahaullah’ın sevgisi onların
vücutlarının her organına, her unsuru ile uzvuna öylesine hâkim olmuştur ki, insan âleminin telkinlerine
dair hiç bir etki bırakmamıştır.
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Bu ruhlar, Allah’ın orduları ve doğu ile batının fatihleridir. Onlardan biri yüzünü bir yöne çevirip
insanları Tanrı’nın Melekûtuna çağıracak olduğunda, bütün manevi güçler ve rabbani teyitler onu
destekleyip direncini artırmak üzere koşarak geleceklerdir. O bütün kapıları açılmış, tüm güçlü kaleleri ve
zapt edilemez hisarları yerle bir olmuş görecektir. Bir başına ve yalnız olarak dünya ordularına hücum
edecek, bütün ülkelerin ordularının sağ ve sol kanatlarını yenecek, bütün ülkelerin askeri bölüklerini
ortadan ikiye ayıracak ve hücumunu yeryüzü kuvvetlerinin merkezine dek sürdürecektir. İşte Allah’ın
Orduları’nın manası budur.
Hz. Bahaullah’ın dostları arasındaki herhangi bir kimse bu makama eriştiğinde, O’nun Havarisi olarak
anılacaktır. O halde canla başla çabalayın ki, bu yüce ve ulu konuma erişebilesiniz; ebedi saltanat tahtına
oturup başınızı, asırları ve devirleri aydınlatacak olan Melekûtun ışıldayan tacının parlak mücevherleriyle
taçlandırasınız.
Ey sevecen dostlar! Saygınlığınızı ayaklar altına almayıp gök kubbenin doruğuna doğru çıkarın ki, kutlu
yürekleriniz her geçen gün Hakikat Güneşi’nin yani Hz. Bahaullah’ın ışıklarıyla hep bir nebze daha
aydınlanabilsin. Ruhlar her an yeni bir hayat elde etsin ve tabiat dünyasının karanlığı tamamen yok olsun
ki sizler bu sayede vücut bulmuş ışık ve ruhun kişileşmiş hali olasınız ve bu dünyanın kirli işlerinden
tamamen habersiz bir halde, kutlu âlemin işleri ile temasta olasınız.
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Hz. Bahaullah’ın önünüze açtığı kapıların farkına varın! Size takdir ettiği ulu ve yüce makamı, size
sunduğu bağışları bir düşünün; size ihsan edilen yardımlar ne kadar eşsizdir! Biz bu kadehle kendimizden
geçecek olsak, bu dünyanın saltanatı bizim nazarımızda çocuk oyuncağından daha değersiz olur. Dünya
hükümdarlığının tacını meydana koyacak olsalar ve her birimizi onu kabul etmeye davet etseler, şüphesiz
tenezzül etmez ve onu kabul etmezdik.
Ancak bu yüce makama ulaşmak, bazı koşulların gerçekleştirilmesine bağlıdır:
Birinci koşul, Tanrı Misakı’nda sabit kalmaktır. Çünkü Misak’ın gücü, Hz. Bahaullah’ın Emri’ni,
yanılgıya düşen kimselerin şüphelerinden koruyacaktır. O, Allah’ın Emri’nin sağlam kalesi, Allah’ın
Dini’nin güçlü bir direğidir. Bugün, Allah’ın Misakı’ndan başka hiç bir şey Bahai dünyasının birliğini
koruyamaz; aksi halde ihtilaflar, büyük bir fırtına gibi Bahai dünyasını saracaktır. İnsanlığın birliğinin
ekseni, Misak’ın gücünden başka bir şey değildir. Eğer Misak olmasaydı, eğer Yüce Kalem vasıtasıyla
dile gelmesiydi ve eğer Kitab-ı Ahit, Hakikat Güneşi misali dünyayı aydınlatmasaydı, Tanrı Emri’nin
kuvvetleri tamamen dağılır, kendi nefis ve gelip geçici heveslerinin esiri olan bazı kişiler ellerine bir balta
alır ve bu Mübarek Ağacın kökünü keserlerdi. Herkes kendi emelini ileri sürer, her kişi kendi fikrini
ortaya atardı! Kimi kayıtsız kimseler, bu büyük Misak’a bakmayarak, belki Allah’ın Emri’nin temelini
zayıflatırlar düşüncesiyle atlarının sırtlarında savaş alanına koştular; fakat Tanrı’ya övgüler olsun ki hepsi
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pişmanlık ve yenilgi ile karşılaştılar. Onlar çok yakında kendilerini acınası bir ümitsizlik içinde
bulacaklar. Bu nedenle, inananlar başlangıçta Misak’taki adımlarını sabit tutmalıdırlar ki, Hz.
Bahaullah’ın teyitleri onları her yönden sarsın ve En Yüce Topluluğun askerleri onların dirençlerini
artırıp yardımlarına gelebilsin; Abdülbaha’nın öğütleri ve uyarıları da, taşa kazılan resimler gibi, kalp
levhasından bir daha silinmemek üzere kalıcı şekilde oraya yazılabilsin.
İkinci koşul: İnananlar arasındaki dostluk ve sevgidir. İlahi dostlar birbirine yakınlık duymalı ve
bağlanmalıdırlar; her zaman canlarını birbirleri için vermeğe hazır ve istekli olmalıdırlar. İnananlardan
biri bir diğerine rastladığı zaman, sanki dudakları susuzluktan çatlamış bir kimsenin yaşam suyu
çeşmesine varışı veya bir aşığın gerçek sevgilisine rastlayışı gibi olmalıdır. Çünkü kutsal Mazharların
zuhurlarındaki en esaslı ilahi hikmetlerden biri de şudur: Bu sayede kişiler birbirlerini tanısın,
birbirleriyle samimi olsunlar; Allah sevgisinin gücü onları bir denizin dalgaları, bir bahçenin gülleri, bir
semanın yıldızları haline getirsin. İşte, kutsal Mazharların zuhurlarındaki hikmet budur! Bu en büyük
bağış inananların kalplerinde varlık bulduğu zaman, tabiat dünyası değişecek, imkân âleminin karanlığı
yok olacak ve semavi aydınlanma elde edilecektir. O zaman bütün dünya Ebha’nın Cenneti olacak,
Allah’ın her mümini harika meyveler veren kutsal bir ağaç haline gelecektir.
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Ey ahbaplar! Dostluk, dostluk! Sevgi, sevgi! Birlik, birlik! Öyle ki Bahai Dininin gücü açığa çıksın ve
varlık âleminde gözle görülür hale gelsin. Düşüncelerim size yönelmiş ve yüreğim sizleri anarken
çarpıyor. Ruhumun sevginizle nasıl coştuğunu bilseydiniz, gönlünüzde öyle büyük bir mutluluk seli
olurdu ki birbirinize aşkla bağlanırdınız.
Üçüncü koşul: Mübelliğler durmaksızın sadece kıtanın her tarafına değil, dünyanın her yerine seyahat
etmeli fakat bunu yaparken Amerika’nın şehirlerini dolaşan Abdülbaha gibi yolculuk etmelidirler. O, her
türlü bağlılıktan özgür ve her şeyden arınmış idi. Tıpkı Hz. İsa’nın dediği gibi: “Ayaklarınızın tozunu
silkin.”13
Siz de gördünüz ki, Amerika’dayken büyük bir ısrar ve rica ile bazı hediyeler vermek istediler. Fakat bu
kul, Cemal-i Mübarek’in öğütleri ve emirleri doğrultusunda asla bir şey kabul etmedi, her ne kadar bazı
vakitlerde çok zor durumlarda kalsak bile. Fakat diğer yandan, bir kimse Allah rızası için gönüllülükle ve
de en saf arzusu doğrultusunda (bir mübelliğin masraflarına) bir katkıda bulunmak isterse mübelliğ,
bağışta bulunanı mutlu etmek için verilenin az bir miktarını kabul edebilir; ancak bu mübelliğ son derece
kanaatkar yaşamalıdır.
Maksat şudur: Mübelliğin niyeti temiz, kalbi bağımsız, ruhu cezbolmuş, fikri salim, azmi sağlam,
saygınlığı yüce ve Allah’a duyduğu sevgide parlayan bir meşale gibi olmalıdır. Eğer bu hale gelebilirse,
onun arınmış nefesi kayaya bile tesir eder; aksi halde ise hiçbir sonuç alınamaz. Bir kimse kendisi
olgunlaşmadıkça başkalarının kusurlarını nasıl ortadan kaldırabilir? Allah’tan başka her şeyden
kesilmedikçe, başkalarına bağlılıklardan arınmayı nasıl öğretebilir?
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Uzun sözün kısası, ey Tanrı’ya inananlar, gayret edin ki Tanrı dininin ilerlemesi ve O’nun hoş
kokularının yayılması uğrunda her vasıtayı değerlendiresiniz.
Bunların yanı sıra yapabilecekleriniz arasında tebliğ toplantıları düzenlemek vardır. Böylelikle inananlar
arasındaki mübarek ruhlar ile eski inananlar, Tanrı sevgisinin gençlerini okullarda bir araya getirip onlara
bütün ilahi ispatları, çürütülemez kanıtları öğretebilsinler; Emrin tarihini açıklayıp anlatsınlar; kutsal
kitaplar ve risalelerde Vaat Edilen Kimse’nin zuhuruyla ilgili mevcut kehanetleri ve delilleri
yorumlayabilsinler ki bu sayede gençler, bütün bu alanlarda kusursuz bilgi sahibi olsunlar.
Aynı şekilde, koşullar buna müsait olduğunda Levihlerin tercümesi için bir heyet kurulmalıdır. Farsça,
Arapça ve diğer yabancı dillere veya bir yabancı dile hâkim olan bilgin kimseler bu Zuhurun ispatlarını
içeren Levihleri ve kitapları tercüme edip basmalı ve dünyanın beş kıtasına yaymalıdırlar.
Benzer biçimde, Star of the West dergisi düzenli olarak yayınlanmalı; ancak içerikleri, Allah’ın Emri’ni
ilan etmek olmalıdır ki doğu ile batının her ikisi en önemli olaylardan haberdar olsun.

13

Krş. İncil, Matta, 10:14
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Kısacası, ister genel isterse özel olsun, bütün toplantılarda görüşülen meselenin dışına çıkılmamalı ve
bütün konuşmalar Allah’ın Emri çerçevesinde olmalıdır. Karmakarışık konuşmalara sürüklenilmemelidir
ve münakaşa kesinlikle yasaklanmıştır.
Değişik yerlere seyahat eden mübelliğler, gittikleri ülkenin dilini bilmelidirler. Örneğin, Japonca’ya vakıf
olan bir kimse Japonya’ya seyahat edebilir veya Çince bilen birisi bir an önce Çin’e gidebilir, vesaire.
Özetle, bu genel savaştan sonra halk, ilahi öğretilere kulak vermek açısından olağanüstü bir kabiliyet
içindedir; zira bu savaşın hikmeti, savaş ateşinin bütün dünyayı yutup yok eden bir şey olduğunun, barış
ışıklarının ise dünyayı aydınlattığının herkese ispatlanmasıdır. Biri ölüm, öteki ise hayattır; biri yok oluş,
öteki ebediyettir; biri büyük bir felaket, öteki en büyük nimettir; biri karanlık, diğeri ışıktır; biri ebedi
zillet, diğeri kalıcı izzettir; biri insanlığın temellerini yıkarken, diğeri insan ırkının mutluluğunu tesis eder.
Neticede, birtakım insanlar ayağa kalkıp bahsedilen koşullara göre hareket edebilir ve dünyanın her
tarafına, özellikle Amerika’dan Avrupa’ya, Afrika’ya, Asya ve Avustralya’ya koşar adımlarla giderek
Japonya ile Çin’i baştanbaşa dolaşabilirler. Aynı şekilde, inananlar ve mübelliğler Almanya’dan kalkarak
Amerika ve Afrika kıtalarına, Japonya ile Çin’e, kısacası dünyanın bütün kıta ve adalarına gidebilirler.
Böylelikle, kısa bir zaman sonra olağanüstü sonuçlar meydana gelecek, umumi barışın sancağı dünyanın
doruğunda dalgalanacak ve insan âleminin birlik ışıkları evreni aydınlatacaktır.
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Kısacası, ey Allah’a inananlar! İlahi Kitabın metni şöyledir: Eğer iki kişi ilahi sorular üzerinde çekişip
tartışacak olursa ve bundan ötürü ayrılık ve çekişme meydana gelirse, her ikisi de hatalıdır. Allah’ın
değişmez kanununun hikmeti şudur: Allah’ın iki dostu arasında hiçbir ayrılık ve mücadele olmamalıdır;
onlar birbirleriyle fikir alışverişinde bulunurken, birbirlerine sonsuz dostluk ve sevgi ile yaklaşmalılar.
Aralarında anlaşmazlığın en ufak bir izi kalırsa, sessiz kalmayı tercih ederek her iki taraf da tartışmaya
son vermelidir; sorularının hakikatini ise Yorumlayıcı’ya sormalıdırlar. Bu itiraz kabul etmez bir emirdir!
Bahau’l-Ebha üzerinize olsun!
Yalvarı

Ey Allahım! Ey Allahım! Görüyorsun ki her yeri karanlıklar sardı; tüm ülkeler anlaşmazlık
yangınlarıyla nasıl yanıyor. Katliam ve savaş alevleri yeryüzünün hem doğusunu hem de
batısını tutuşturmuş. Kan dökülüyor, cesetler her yere saçılmış, kesilmiş başlar savaş
alanlarında yerlere atılıyor.
Ey Rab! Bu cahillere acı, onlara af ve gufran gözüyle bak. Bu ateşi söndür ki, ufku kaplayan
bu iç karartıcı bulutlar dağılsın; Hakikat Güneşi birlik ışıklarıyla parlasın; bu karanlık
dağılsın ve bütün ülkeler barış ışıklarıyla aydınlansın.

Ba

Ey Rab! Onları nefret ve düşmanlık denizinin derinliklerinden çıkar, koyu karanlıklardan
kurtar; onların kalplerini birleştir ve gözlerini barış ve uzlaşma ışığı ile aydınlat. Onları
savaş ve kan dökücülüğün derinliklerinden kurtar! Onları yanılgı karanlığından çekip al;
gözlerinden perdeyi kaldır, kalplerini hidayet ışığı ile aydınlat. Onlara, kudretli kişileri sarsıp
titrettiğin adalet ve gazabınla değil, fazıl ve merhametinle muamele eyle.
Ey Rab! Savaşlar uzadı, felaketler arttı; her bir bayındır yer harabeye döndü.
Ey Rab! Göğüsler daraldı, ruhlar ıstırap içinde. Bu zavallılara merhamet et, onları kendi
hallerine bırakma.
Ey Rab! Bütün ülkelerinde, yüzleri hidayet ışığı ile aydınlanmış, dünyadan kesilmiş, Senin
anını ve övgünü dilinden düşürmeyen, Senin kutsallığının kokularını insanlar arasında saçan,
alçakgönüllü kimseler ortaya çıkar.
Ey Rab! Senin sevginin en büyük işaretleri ile onları güçlendir, bellerini doğrult ve
yüreklerini genişlet.
Ey Rab! Onlar zayıftırlar, Sen ise Güçlü ve Ulusun. Onlar dermansızdırlar, Sen ise Yardımcı
ve Koruyucu olansın!
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Ey Rab! İsyan denizi dalgalanmakta; bu kargaşalar ise, Senin her yeri saran sınırsız rahmetin
olmadan sakinleşmeyecektir!
Ey Rab! İnsanlar gelip geçici heveslerin uçurumuna düşmüşler, Senin en yüce lütuflarından
başka hiçbir şey onları kurtaramaz.
Ey Rab! Bozuk arzuların bu karanlığını yok et; bütün ülkeleri aydınlatacak olan Sevgi
kandilinle kalpleri aydınlat. Evlerini, ülkelerini, aileleri ve çocuklarını geride bırakarak Senin
Cemalinin hatırına, Senin hoş kokularını saçmak ve Emrini ilerletmek uğrunda yabancı
topraklara giden inananlarını teyit et. Yalnızlıklarında onların yoldaşı, gurbetlerinde onların
yardımcısı, kederlerinin gidericisi, felaketlerde teselli edicileri ol. Susuzluklarının gidericisi,
hastalıklarının dermanı ve özlem ateşlerinin yatıştırıcısı ol.

Ba
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Sen gerçekten büyük fazıl Sahibisin, Rahman ve Rahimsin.
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9 KUZEYDOĞU EYALETLERİNDEKİ BAHAİLERE LEVİH
2 Şubat 1917’de Hayfa’da Hz. Abdülbaha’nın evinde, İsmail Ağa’nın odasında, Birleşik
Devletlerin dokuz Kuzeydoğu Eyaletinin Bahaileri için nazil oldu: Maine, Massachusetts,
New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Vermont, Pennsylvania, New Jersey ve New
York.
O’dur Tanrı!
Ey gerçek dostlar:
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Allah’ın nazarında bütün ülkeler tek bir ülkedir; bütün şehirler, köy ve kasabalar birbirine eşit
değerdedirler. Hiç biri bir diğerinden üstün değildir. Hepsi Allah’ın tarlaları ve insanoğlunun yurdudur.
Ancak, bir bölgenin diğer bölgeye olan üstünlüğü, orada oturanların imanından, ikanından ve elde
ettikleri saygınlıktan ileri gelir. Dolayısıyla bazı ülkeler ayrıcalıklı hale gelerek büyük bir farklılığa
erişirler. Örneğin, bazı Avrupa ve Amerika ülkeleri havanın temizliği, suyun, dağların, ovaların,
çayırların sağlıklı oluşu bakımından diğerlerinden üstünse de, Filistin, Hz. İbrahim’den Nebilerin
Mührü’nün (Hz. Muhammed) gelişine kadar bütün kutsal Mazharlar orada yaşadıkları veya oraya hicret
ettikleri veya oradan geçtikleri için, dünyadaki tüm bölgelerin şerefi haline gelmiştir. Onun gibi Mekke ve
Medine de sonsuz şerefe erdiler, çünkü Peygamberlik ışığı oradan parladı. Dolayısıyla Filistin ve Hicaz,
diğer bütün yörelerin ötesinde bir farklılığa sahiptir.
Aynı şekilde, biricik Tanrı’nın nazarında Amerika kıtası, Işığının parıltısının görüneceği meydan,
Emrinin sırlarının belireceği yer, doğruların yurdu ve hürlerin toplandığı yer olacaktır. Bunun için her
tarafı kutsanmıştır: ancak bu dokuz eyalet, iman ve ikan açısından lütuf görmüş olup bu öncelikten dolayı
ruhani imtiyazlar elde etmiştir. Onlar bu imtiyazın değerini takdir etmeliler; böyle bir nimete kavuştukları
için ve bu çok büyük bağıştan dolayı şükranlarını göstermek üzere, ilahi rayihaları yaymak maksadıyla
ayağa kalkmalılar ki, Kur’ân’ın şu mübarek ayeti gerçekleşebilsin: “Allah, göklerin ve yerin Nur’udur.
Onun nurunun örneği, içinde çerağ bulunan bir kandile benzer. Kandil, bir sırça içerisindedir. Sırça,
inciden bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nispeti olmayan bereketli bir zeytin ağacından yakılır.
Bu ağacın yağı, neredeyse ateş dokunmasa bile ışık saçar. Nur üzerine nurdur o. Allah, dilediğini kendi
nuruna kılavuzlar.”14
Buyuruyor ki: Tabiat dünyası karanlıklar dünyasıdır, çünkü o bin fesadın kaynağıdır; yok hayır, o bundan
da çok karanlık üzerine karanlıktır. Tabiat dünyasının aydınlanması Hakikat Güneşi’nin parlaklığına
bağlıdır. Yol göstericiliğin kayrası, tıpkı bilgi ve hikmet fanusunda yakılan bir mum gibidir. Bilgi ve
hikmet fanusu ise, insan kalbinin aynasıdır. O parlayan lambanın yağı ise, Kutsal Ağacın meyvesindendir
ve o yağ o kadar latiftir ki, ateş olmaksızın yanar. Işığın yoğunluğu, camın şeffaflığı ve aynanın temizliği
bir araya getirilince, ışık üzerine ışık olur.

Ba

Kısacası, Abdülbaha bu dokuz kutlu eyalete yolculuk etti, semavi kitapların hikmetini açıkladı ve onların
hoş kokularını yaydı. Bu eyaletlerin çoğunda ilahi Yapı’yı kurdu ve tebliğin kapısını açtı. Bu eyaletlerde
temiz tohumlar ekip, kutsal ağaçlar dikti.
Şimdi, Allah’ın dostları ve Rahman’ın cariyeleri bu tarlaları sulamalı ve tam bir kuvvet ile kendilerini bu
semavi tarlaların işlenmesine adamalıdırlar; öyle ki tohumlar büyüyüp gelişsin, bolluk ve bereket hâsıl
olsun ve oradan çok büyük bir hasat elde edilsin.
Allah’ın Melekûtu, bir avuç pak ve işlenmemiş toprağa sahip olan çiftçiye benzer. Oraya semavi tohumlar
saçılmıştır; bir yandan ilahi bağış bulutları yağmur yağdırırken, Hakikat Güneşi onların üzerine parlar.
Şimdi, bütün bu bağışlar bu dokuz eyalette tam olarak mevcut ve gözle görülür bir haldedirler. İlahi
Bahçıvan o kutsal topraktan geçerek ilahi öğretileri arasından saf tohumları o tarlaya saçtı; ardından
Allah’ın rahmet yağmurları yağdı ve Hakikat Güneşi’nin ısısı, yani rahmani teyitler, sonsuz parlaklık ile
ışıldadı. Benim ümidim, o mübarek insanlardan her birinin eşsiz birer sulayıcı olup Amerika’nın Doğusu
ile Batısını yüce bir cennet haline getirmeleridir. Öyle ki, her biriniz, En Yüce Topluluk’da bulunanların
“Ne mutlu size ve yine ne mutlu size!” diyerek haykırdıklarını duyabilesiniz.
14

Kur’an-ı Kerim, Nur Suresi 35
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Esenlik ve övgü üzerinize olsun!
Şu dua mübelliğler ve ahbaplar tarafından her gün okunsun:
Ey Kerim Allah! Şükürler olsun Sana ki bize doğru yolu gösterdin, Melekûtun kapılarım açtın
ve Hakikat Güneşi vasıtasıyla Kendini gösterdin. Körler Senin sayende görür oldu. Sağırlara
işitme bağışladın; ölüleri dirilttin. Yoksulları varlıklı yaptın; doğru yoldan sapmışlara yol
gösterdin. Susuzluktan dudakları çatlayanları hidayet pınarına kılavuzladın; susamış
balıklara gerçeklik denizine ulaşmaları için yardım ettin ve avare kuşları inayetinin gül
bahçesine davet ettin.
Ey Kudretli! Kullarınız, yoksullarınız! Uzağız, yakınlığını arzu ediyoruz, pınarının suyuna
susamışız. Hastayız, Senin devanı özlüyoruz. Senin yolunda yürüyoruz ve hoş kokularım
yaymaktan başka bir amacımız veya dileğimiz yoktur. Öyle ki insanlar: Tanrım, “Dosdoğru
giden yola ilet bizi.”15 nidasını yükseltsinler. Gözleri, ışıkları görmek üzere açılsın ve cehalet
karanlığından kurtulsunlar. Senin kılavuzluk kandilinin etrafında dönsünler. Nasipsiz
kalmışlar bir pay alsın ve mahrum kalanlar Senin sırlarına vakıf olsun.
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Ey Kudretli! Bize inayet gözüyle bak. Bize semavi teyit bağışla. Bize Kutsal Ruhun nefeslerini
bağışla. Öyle ki, hizmetinde muvaffak olalım ve parlak yıldızlar gibi hidayet ışığı ile bu
yörelerde parlayalım.

Ba

Sen gerçekten Güçlü ve Kudretlisin; Sen Bilici ve Görücüsün!

15

Kuran-ı Kerim, Fatiha Suresi 6.
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10 GÜNEY EYALETLERİNDEKİ BAHAİLERE LEVİH
3 Şubat 1917’de Hayfa da, İsmail Ağa’nın odasında, Birleşik Devletler’in on altı Güney
Eyaletinin Bahaileri için nazil oldu: Delaware, Maryland, Virginia, Batı Virginia, Kuzey
Carolina, Güney Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Tennessee, Kentucky,
Louisiana, Arkansas, Oklahoma ve Teksas.
Ey kutlu, saygıdeğer kimseler:
Eski çağların filozofları, Orta Çağ’ın düşünürleri ve bundan önceki asırların bilim adamları, insanların
yerleşebileceği en elverişli yerin ılıman bölgeler olduğu gerçeği üzerinde anlaşmışlardır. Çünkü bu
bölgede, fikir ve düşünce, olgunluğun en üst aşamasına çıkar; uygarlık yetisi ve kabiliyeti en verimli
şekilde kendini gösterir. Eğer tarihi, eleştirel ve keskin bir gözle derinlemesine okuyacak olursanız,
tanınmış kimselerin çoğunun ılıman bölgelerde doğup yetiştiğini ve eserlerini meydana getirdiğini açıkça
görebilirsiniz. Aşırı sıcak ve soğuk bölgelerden ise çok az kişi vardır.
Amerika Birleşik Devletlerinin bu on altı Güney Eyaleti ılıman bölgede bulunmaktadır. Bu yerlerde tabiat
dünyasının mükemmellikleri tam olarak kendisini göstermiştir. Havanın ılımlılığı, manzaranın güzelliği
ve ülkenin coğrafi konumu akıllarda ve düşünceler dünyasında büyük bir etki yaratır. Bu, gözlem ve
deneyle iyice ortaya konmuş bir gerçektir.
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Hatta kutsal ilahi Mazharlar bile en üst derecedeki dengede bir fıtrata sahip olmuşlardır. Vücutlarının
sağlığı ve bütünlüğü son derece mükemmel, bedenleri fiziksel canlılıkla süslenmiş, kuvvetleri kusursuz
bir düzende çalışırken, dış duyuları iç görüleriyle bağlantılı, olağanüstü bir hız ve eşgüdüm içerisinde
olagelmiştir.
O halde bu on altı eyalet, diğer eyaletlerle komşu ve iklimleri son derece ılımlı olmasından ötürü,
kuşkusuz ilahi öğretiler daha ışıltılı bir parlaklıkla kendisini göstermeli, Kutsal Ruh’un nefesi derinlere
inen bir etki yaratmalıdır. Allah’ın sevgi denizi daha büyük dalgalar halinde yükselmeli, ilahi sevginin gül
bahçesine has esintiler daha hızlı esmeli ve kutsallığın hoş kokuları bir an önce yayılmalıdır.
Allah’a şükürler olsun ki ilahi bağışlar sonsuzdur; ilahi ilkelerin ezgisi son derece etkilidir. En büyük
Güneş mükemmel bir ihtişamla parlıyor; En Yüce Topluluğun orduları yenilmez bir güçle hücum ediyor.
Diller kılıçlardan daha keskin, kalpler elektrik ışığından daha parlak, dostların yüce gönüllülüğü bütün
geçmiş ve gelecek nesillerin saygınlığından daha öte; ruhlar kutlu bir şekilde cazibeye tutulmuş ve Allah
sevgisinin ateşi ile tutuşmuş bir haldedir.

Ba

Bu zamanda ve bu dönemde, bu en büyük fırsattan yararlanmalıyız. Bir an bile boş oturmamalıyız;
kendimizi rahattan, güvenlikten, nimetten, mal ve mülkten, hayattan ve maddi şeylere bağlılıktan
kesmeliyiz. Her şeyimizi varlığın Sahibi olan Hazret’e feda etmeliyiz ki Melekûtun gücü daha derin bir
etki yaratsın ve bu Yeni Devrin parlak nuru, düşünce ve akıl dünyasını aydınlatsın.
Yaklaşık yirmi üç yıldan beri Tanrı’nın hoş kokuları Amerika’da yayılmış bulunmaktadır; ancak yeterli
ve elverişli bir hareketlenme olmadığı gibi ne büyük bir kabul ne de bir artış görülebilmiştir. Benim
umudum odur ki semavi güç, Rahman’ın hoş kokuları, bilinçlerin cezboluşu, kutsal bağışlar ve semavi
askerler sayesinde ve ilahi sevgi pınarının fışkırmasıyla Tanrı dostları ayağa kalkar da kısa zamanda en
büyük iyilik, güzel çehresini gösterir. Hakikat Güneşi, tabiat dünyasının karanlığını tamamen ortadan
kaldıracak bir kudretle parlar; her köşeden en güzel ezgiler yükselirken, sabah kuşları insanlık âlemini
coşturup harekete geçirecek bir ötüşle öter; donmuş cisimler erir, sert kayalara benzeyen ruhlar kanat açar
ve Tanrı sevgisinin ısısıyla semaya doğru uçarlar.
Yaklaşık iki bin yıl önce, Ermenistan kapkaranlık bir yerdi. Hz. İsa’nın havarilerinden biri koşar
adımlarla oraya gitti ve onun gayretleri sayesinde, çok geçmeden o eyalet aydınlandı. Öyleyse
Melekût’un gücünün nasıl da tesirli olduğu ortadadır!
O halde Rahman’ın teyitlerinden ve Yüceler Yücesi’nin yardımlarından emin olun; bu dünyadan ve onun
sakinlerinden daha ötede kutsanmış ve arınmış olun; niyetiniz herkesin iyiliğine çalışmak olsun; dünya
bağlarından kesilin ve ruhun özü gibi hafif ve latif olun. Ardından, kesin bir kararlılıkla, saf bir kalp,
sevinç dolu bir ruh ve belagatli bir dil ile vaktinizi ilahi ilkelerin yayılması uğruna vakfedin; vakfedin ki
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insan âleminin birlik çardağı Amerika’nın zirvelerinde yükselebilsin ve yeryüzü uluslarının hepsi de ilahi
siyasetin izinden yürüyebilsin. Şurası kesindir ki, ilahi siyasetin esası bütün insanlara karşı adalet ve
şefkattir; çünkü bütün dünya milletleri Allah’ın koyunlarıdır ve Allah müşfik bir çobandır. Bu koyunları
O yaratmıştır. Onları korumuş, destek olmuş ve eğitmiştir. Bundan daha büyük sevecenlik olabilir mi?
Her an binlerce kez Allah’a şükredelim ki bütün cahilce taassuplardan arınmışız ve Allah’ın bütün
koyunlarına karşı şefkatle davranmaktayız; en büyük emelimiz ise onların hepsine hizmet etmek ve
sevecen bir baba gibi her birini eğitmektir.
Esenlik ve övgü üzerinize olsun!
Bu eyaletlerin şehirlerinden, köylerinden ve mahallelerinden geçen ve Allah’ın rayihalarını saçmakla
meşgul olan herkes şu duayı her sabah okusun:
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İlahi! İlahi! Güçsüzlük ve aczimle, en büyük bir çabayla ve kararlı bir şekilde Senin Sözünü
toplumlar arasında yükseltmek ve öğretilerini insanlar arasında yaymak istediğimi
görüyorsun. Kutsal Ruh’un nefesiyle bana yardım etmezsen, En Yüce Topluluğun ordularının
desteğiyle beni muzaffer kılmazsan ve sivrisineği kartala, su damlasını nehir ve denizlere ve
bir zerreyi ışıklara ve güneşlere çeviren teyitlerin olmazsa, bunu nasıl başarabilirim? Ey
Rabbim! Bana üstün ve etkili gücünle yardım et; yardım et ki dilim Senin övgülerini ve
sıfatlarım kulların arasında yâd etsin, kalbim Senin sevgi ve irfan şarabınla dolup taşsın. Sen,
gerçekten her şeye gücü yetensin ve dilediğini yapansın.
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11 MERKEZİ EYALETLERDEKİ BAHAİLERE LEVİH
8 Şubat 1917’de Akka’da Abbud’un evinde, Hz. Bahaullah’ın odasında, Birleşik Devletlerin
on iki Merkezi Eyaletindeki Bahailer için nazil oldu: Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana,
Ohio, Minnesota, Iowa, Missouri, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Nebraska ve Kansas.
O’dur Tanrı!
Ey kadim inananlar ve samimi dostlar:
Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Allah rahmetini dilediğine verir.”'16
Birleşik Devletlerin bu on iki Merkezi Eyaleti, Amerika’nın kalbi gibidir; kalp ise insan vücudunun bütün
organlarıyla bağlantılıdır. Kalp güçlenirse vücudun bütün organları sağlamlaşır ve eğer kalp zayıfsa,
bütün fiziksel unsurlar zafiyete uğrar.
Tanrı’ya şükürler olsun ki, Chicago ve civarı Allah’ın hoş kokularının yayılmaya başlamasından beri
güçlü bir kalp olmuştur. Dolayısıyla da ilahi yardım ve bağış sayesinde, kimi önemli meselelerde teyit
görmüştür.
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Bunlardan ilki: İlahi çağrının ilk önce Chicago’da yükselmiş olmasıdır. Bu gerçekten büyük bir
ayrıcalıktır; çünkü gelecek asır ve devirlerde, Chicago’nun şerefinin etrafını döneceği bir eksen gibi
olacaktır.
İkincisi: Olağanüstü bir istikamet ve sadakat içindeki kimi ruhlar, bu kutlu yerde Tanrı Sözü’nü yaymak
için ayağa kalktılar ve kalplerini her türlü düşünceden arıtmış ve temizlemiş bir halde şimdiye dek Tanrı
öğretilerinin duyurulması için uğraşmaktalar. Böylece, övgü çağrısı kesintiye uğramaksızın Mele-i
Âlâ’dan yükselmiş oldu.
Üçüncüsü: Abdülbaha, Amerika gezisindeyken birkaç kez Chicago’dan geçti ve Allah’ın dostlarıyla
görüştü. Bir süre o şehirde kaldı. Gece ve gündüzünü Hakikat Özünü anmakla geçirip insanları Tanrı’nın
Melekûtuna davet etti.
Dördüncüsü: Bugüne kadar Chicago’da başlatılan her hareketin etkisi, tıpkı kalpte görülen ve oluşan
etkilerin bütün organları ve uzuvları etkilemesi misali, ona bağlı tüm bölgelere ve yönlere dağılmıştır.
Beşincisi: Amerika’nın ilk Maşrıku’l-Ezkâr’ı Chicago’da kuruldu; bu şeref ve ayrıcalık kıymeti
bakımından muazzamdır. Şüphesiz bu Maşrıku’l-Ezkâr’dan binlerce Maşrıku’l-Ezkâr doğacaktır.

Ba

Aynı şekilde Yıllık Kongreler, Star of the West’in kuruluşu, kitaplar ve Levihlerin basılarak Amerika’nın
her tarafına dağıtılması için Basım Cemiyetimin kurulması ve Tanrı Melekûtunun Yüzüncü Altın
Yıldönümü kutlaması için yapılmakta olan hazırlıklar (hepsi de Chicago’da başlatıldı). Umarım bu Tören
ve Gösteri en mükemmel şekilde kutlanır; öyle ki bu sayede birlik dünyasına, “Allah’tan başka İlah
yoktur; Nebilerin Mührü’ne (Hz. Muhammed) kadar en başından beri gönderilen bütün Elçiler Hakikat
Özü tarafından gönderilmişlerdir!” çağrısı yükselsin. İnsan âleminin birlik bayrağı dalgalansın; evrensel
barış ezgisi doğunun ve batının kulaklarına ulaşsın; bütün yollar temizlensin ve düzleştirilsin; bütün
yürekler Allah'ın Melekûtuna cezbolsun; birlik çadırı Amerika’nın zirvesinde kurulsun; Tanrı sevgisi
şarkısı bütün milletleri ve insanları harekete getirip sevindirsin; yeryüzü ebedi cennet olsun; karanlık
bulutlar dağılsın ve Hakikat Güneşi sonsuz şiddeti ile parlasın.
Ey Tanrı dostları! Canla başla gayret edin ki, kalpler arasında dostluk, sevgi, birlik ve anlaşma meydana
gelsin. Bütün amaçlar bir amaçta toplansın, bütün şarkılar bir şarkı olsun ve Kutsal Ruh’un gücü tabiat
dünyasının güçlerine galip gelerek muazzam bir zafere ulaşsın. Çalışınız; özgöreviniz inanılmaz derecede
muazzamdır. Girişiminiz başarılı olursa Amerika rahmani güçlerin merkezi olur ve Tanrı Krallığının tahtı
son derece büyük bir yücelik ve görkem ile yeryüzüne yerleşir.
Bu fani dünya bir an için bile değişmeden durmayacaktır. Her geçen saniye bir değişime, bir dönüşüme
uğramaktadır. Her temel nihayet çökecek, her görkem ve şaşaa eninde sonunda kaybolup gidecektir.

16

Kuır’an-ı Kerim, Bakara Suresi 105; Âl-i. İmran Suresi 74.
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Fakat Tanrı’nın Melekûtu sonsuzdur; ilahi saltanat ve onur ebediyen sağlam kalacaktır. O halde, aklı
başında bir insan için Tanrı’nın Melekûtundaki hasır, dünyanın saltanat tahtına tercih edilir.
Benim gözüm ve kulağım devamlı Merkezi eyaletlere çevrili; ola ki kutsanmış kimselerden kulağıma bir
ezgi gelir. Onlar ki, Allah sevgisinin tanyerleri, arınmışlık ve kutsallık ufkunun yıldızları, bu karanlık
evreni aydınlatan ve bu ölü dünyayı canlandıran kimselerdir. Abdülbaha’nın sevinci buna bağlıdır!
Umarım bu uğurda teyit edilirsiniz.
Neticede, dünyadan kesilmiş bir haldeki kimseler, tabiat âleminin noksanlıklarından arınmış, bu dünyaya
bağlılıktan kurtulmuş ve ebedi yaşamın nefesiyle yeniden can bulmuş olarak, ışıklı kalplerle, semavi bir
ruh, vicdanın cezbesi, göksel bir asillik, hikmetli bir dil ve anlaşılır açıklamalar ile Merkezi Eyaletlerin
her köşesine süratle yolculuk etmelidirler. Her şehirde ve köyde ilahi öğütler ile uyarıların yayılmasıyla
meşgul olmalılar, insanlara yol gösterip insan âleminin birliğini ilan etmeliler. Genel barış ezgisini öyle
bir kuvvetle çalmalılar ki, onu her sağır kişi duyabilsin, her sönük kişi alevlensin, her ölü yeni bir hayat
bulsun ve her umursamaz kimse sevinç içinde olsun. Böyle olacağı kuşkusuzdur.
Allah’ın hoş kokularını saçmakla meşgul olanlar şu duayı her sabah okusunlar:
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Rabbim, Rabbim! Sana övgü ve şükürler olsun ki beni Melekûtunun yoluna kılavuzladın; bu
doğru ve geniş yolda yürümemi sağladın. Işıklarını saçarak gözümü aydınlattın, sırlar
âleminden kutsallık kuşlarının ezgilerini duyurdun ve doğruluk üzere olan kullarının arasında
kalbimi sevgine cezbettin.
Rabbim! Bana Kutsal Ruh ile destek ol ki, Senin Adınla milletler arasında çağrıda bulunup
insanlara Melekûtunun zuhurunun güzel haberini verebileyim.

Ba

Rabbim! Güçsüzüm, beni kudret ve gücünle güçlendir. Dilim tutuktur, Seni anıp övebilmesi
için Sen onu söylet. Değersizim, melekûtuna kabul ile beni yücelt. Uzağım, Rahmetinin
eşiğine yaklaştır. Rabbim! Beni ışık saçan bir lamba, parlayan bir yıldız, dalları bu civardaki
tüm toprakları gölgeleyen ve üzeri yemişlerle dolu kutsal bir ağaç eyle! Sen gerçekten
Güçlüsün, Kudretlisin ve istediğini yapmakta özgür Olansın.
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12 BATI EYALETLERİNDEKİ BAHAİLERE LEVİH
15 Şubat 1917’de Akka’da Abbudun evinde, Hz. Bahaullah’ın odasında, Birleşik Devletler’in
on bir Batı Eyaletinin Bahaileri için nazil oldu: New Mexico, Colorado, Arizona, Nevada,
Kaliforniya, Wyoming, Utah, Montana, Idaho, Oregon ve Washington
O’dur Tanrı!
Ey Rahman’ın dostları ve cariyeleri, ey Melekûtun seçkinleri:
Kutlu Kaliforniya eyaleti, Kutsal Topraklar’a yani Filistin’e çok benzemektedir. Hava son derece mutedil,
ova çok geniş ve Filistin’in meyveleri o eyalette çok taze ve leziz olarak görülmektedir. Abdülbaha o
eyaletlere yolculuk ederken kendisini Filistin’de hissetti; çünkü her yönden bu bölge ile o eyalet arasında
bir benzerlik vardır. Pasifik kıyıları bile bazı yönlerden Kutsal Topraklar ile benzerlikler göstermektedir hatta Kutsal Topraklar’ın bitki ve çiçekleri bile bu sahillerde yetişmektedir - bunların incelenmesi insanı
hayrete ve meraka düşürmektedir.
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Aynı şekilde, Kaliforniya eyaleti ile diğer Batı eyaletlerinde tabiat dünyasının insanın aklını alan harika
manzaraları görülmektedir. Yüce dağlara, derin kanyonlara, büyük ve muhteşem şelalelere ve devasa
ağaçlara her tarafta rastlamak mümkün, toprağı ise son derece verimlilik ve zenginliğe sahiptir. Kutsal
Topraklara çok benzeyen bu mübarek eyalet cennet gibi latif bir ülke olduğu gibi birçok yönüyle Filistin’i
andırmaktadır. Nasıl ki doğal nitelikler yönünden benzerlikler mevcutsa, artık semavi benzerlikler de elde
edilmelidir.
İlahi izlerin ışıkları Filistin’de aşikârdır. İsrail Peygamberleri’nin çoğu, Allah’ın Melekûtunun çağrısını
bu kutsal topraklarda yükseltmişlerdir. Ruhani öğretiler yayıldıktan sonra, ruhani düşünceler içinde
bulunan kimselerin burunları hoş kokularla doldu; aydınlanmış ruhların gözleri ışıldadı; kulaklar bu
şarkıyla birlikte heyecana geldi. Kalpler Tanrı Melekûtunun ruhları tazeleyen esintisiyle ebedi hayata
kavuşarak Hakikat Güneşi’nin parıltılarından ötürü rabbani bir aydınlanma elde etti. Ardından bu
bölgedeki ışık Avrupa, Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya’ya yayıldı.

Ba

Şimdi, Kaliforniya ve diğer Batı Eyaletleri Kutsal Topraklar ile örtüşen böylesine kusursuz benzerlikler
kazanmalı ve Kutsal Ruh’un esintileri Amerika ve Avrupa’nın her yerine o eyaletten ve o civardan
yayılmalıdır ki İlahi Melekûtun çağrısı bütün kulakları sevindirsin ve neşelendirsin; ilahi Öğretiler yeni
bir hayat bahşetsin, farklı insan toplulukları tek bir topluluk olsun. Ayrı fikirler ortadan kalksın ve hepsi
de tekbir eksen etrafında dönsün. Amerika’nın doğusu ile batısı birbirini kucaklasın, insan âleminin birliği
ezgisi tüm insanoğullarını yeni bir hayat ile kuşatsın ve Evrensel Barış çadırı Amerika’nın zirvesinde
kurulsun. Böylece, Avrupa ve Amerika Kutsal Ruh’un nefesiyle canlansın, bu dünya başka bir dünya
olsun, toplumsal yapı yeni bir canlılık kazansın. Kaliforniya ve diğer Batı eyaletlerindeki tabiat
dünyasının harika manzaraları nasıl gözle görülür ve apaçık ortada ise, Tanrı Melekûtunun olağanüstü
işaretleri de gözler önüne serilmelidir ki, beden ile ruh birbirine karşılık gelebilsin, dıştaki âlem içteki
âlemin bir simgesi olsun ve dünyanın aynası, Melekûtun semavi sıfatlarını noksansız biçimde yansıtan bir
aynaya dönüşebilsin.
O bölgelerde yolculuk ederken, seyahatim sırasında harika manzaralar, fevkalade güzel tabiat görüntüleri,
meyve bahçeleri ile nehirler gördüm; milli parklar, meydanlar; çöller, ovalar, otlaklar, kırlar ve o bölgenin
ekinleri ile meyveleri fazlasıyla dikkatimi çekti. Hepsi hâlâ belleğimdedir.
Özellikle, San Francisco, Oakland ve Los Angeles’taki toplantılardan ve diğer eyaletlerin şehirlerinden
gelen inananlardan çok memnun kaldım. Onların yüzleri ne zaman gözümün önüne gelse, derhal sonsuz
bir sevinç duyarım.
O bakımdan, inşallah ilahi öğretiler tıpkı güneşin ışıkları gibi bütün Batı eyaletlerine yayılır ve Kur’an-ı
Kerim’in kutsal ayeti olan “İşte güzel bir memleket ve çok bağışlayan bir Rab.” 17 sözü gerçekleşir. Ve

17

Kur’an-ı Kerim, Sebe Suresi 15.

26

yine Kur’an’ın bir başka ayetindeki “Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ...”18 ve “Allah’ın
rahmetinin eserlerine bir bak”19 sözlerinin manası tüm parlaklığı ile açıklığa kavuşur.
Allah’a övgüler olsun ki ilahi yardım ve inayet sayesinde o bölgedeki hizmet alanı geniş, zihinler son
derece keskin ve sürekli gelişme halindedir; bilimler ve sanatlar ilerleme kaydetmekte, kalpler birer ayna
misali olağanüstü bir saflığı yansıtmaktadır; Allah’ın dostları ise tam bir cazibe içindedirler. O halde,
ümit edilir ki tebliğ toplantıları düzenlenip kurumsallaştırılsın. İlahi hoş kokuların dağılabilmesi için de
şehirlere ve hatta köylere hikmetli mübelliğler gönderilmelidir.
Emrin duyurucuları göksel, asil ve aydın kimseler olmalıdırlar. Onlar sanki cisimlenmiş ruhlar ve aklın
şahıslaşmış hali olmalılar; sonsuz direnç, sağlamlık ve özveri ile hizmet için ayağa kalkmalılar.
Yolculuklarında azık ve giyeceğe bağlı kalmamalılar. Düşüncelerini İlahi Melekûtun bağışlarına
odaklayarak Kutsal Ruh’un teyitleri için yalvarıda bulunmalılar. İlahi güçle, bilincin cazibesiyle, semavi
müjdelerle ve ilahi bir kutsallıkla, burunlara Ebha Cennetinin hoş kokularını yaymalılar.
Onlar şu duayı her gün okumalı:
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İlahi! İlahi! Bu kanadı kırık ve uçuşu yavaş bir kuştur. Ona yardım eyle ki, mutluluk ve
kurtuluşun zirvesine doğru uçabilsin. Sınırsız fezada sonsuz bir neşe ve sevinç ile kanatlarını
çırpabilsin. Bütün diyarlarda Senin Yüce İsminle kendi ezgisini yükseltebilsin; bu çağrısı ile
kulaklara heyecan versin ve gözleri kılavuzluk işaretlerini görebilmekle aydınlatsın!

Ba

İlahi! Ben bir başıma, yalnız ve değersizim. Senden öte bir dayanağım, Senden başka bir
yardımcım ve destekleyicim yoktur. Beni Senin hizmetinde doğrula, meleklerinin ordularıyla
kılavuzluk et bana; Sözünü duyurma yolunda muzaffer eyle beni ve bana yaratıkların
arasında senin hikmetinden söz açabilecek gücü bahşet. Sen gerçekten zayıfların yardımcısı
ve önemsizlerin koruyucususun. Sen gerçekten Güçlü, Kudretli ve istediğini yapmakta özgür
Olansın.
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13 KANADA VE GRÖNLAND BAHAİLERİNE LEVİH
21 Şubat 1917’de Akka’da, Abbud’un evinde, Hz. Bahaullah’ın odasında, Kanada Newfoundland, Prince Edward Adası, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Saskatchewan,
Manitoba, Ontario, Alberta, British Columbia, Yukon, Mackenzie, Keewatin, Ungava,
Franklin Adaları- ve Grönland Bahaileri için nazil oldu.
O’dur Tanrı!
Ey Allah’ın sevecen dostları ve Rahman’ın cariyeleri:
Kur’an-ı Kerim’de Allah şöyle der: “Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk
göremezsin.”20 Bir başka deyişle buyuruyor ki: Allah’ın yaratıkları arasında farklılık yoktur, çünkü hepsi
O’nun tarafından yaratılmıştır. Yukarıdaki ifadeden de anlaşıldığı üzere, çeşitli ülkeler arasında bile bir
fark bulunmamaktadır. Ancak Kanada’nın geleceği çok büyük ve ona bağlı olaylar son derece
görkemlidir. Orası, İlahi inayet gözünün baktığı yer ve Yüce Rabbin bağışlarının mazharı olacaktır.
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Abdülbaha, o topraklara yaptığı yolculuktan ve orada kaldığı günlerden sonsuz mutluluk duydu. Ben
oradan ayrılmadan önce pek çok kimse oranın halkının Katolik olduğunu ve son derece taassup içinde
bulunduklarını, taklitçilik denizine batmış olup Tanrı Melekûtunun çağrısına kulak verecek yetiden
yoksun kaldıklarını taassup perdesinin onların gözlerini en büyük hidayet işaretlerinden mahrum ettiğini
ve körü körüne taklidin tamamen gönüllere hâkim olduğunu ve hakikatten en ufak bir iz bırakmadığını
söyleyerek Montreal’e gitmemem için beni uyarmışlardı. Onların iddialarına göre, Hakikat Güneşi tam
bir ihtişamla o ülkede parlasa bile, taassubun içine nüfuz edilemez karanlık bulutları ufku öyle bir
sarmıştı ki, hakikat ışıklarını alabilmeyi tamamen imkânsız hale getirmişti.

Ba

Ancak bu söylentiler, Abdülbaha’nın kararlılığını hiç etkilemedi. O, Allah’a güvenerek, yüzünü
Montreal’e doğru çevirdi. O kente vardığı zaman, bütün kapıların açık ve kalplerin son derece alıcı bir
halde olduğunu ve Tanrı Melekûtunun eksiksiz gücünün her bir seddi ve engeli kaldırdığını gördü. O
topraklardaki kilise ve toplantılarda insanları sonsuz bir sevinçle Tanrı'nın Melekûtuna davet etti. İlahi
gücün eliyle sulanacak olan tohumları saçtı. Şüphesiz o tohumlar büyüyecek, yeşerecek ve çok bereketli
bir hasat toplanacaktır. İlahi ilkelerin yayılışı sırasında herhangi zıt düşünceli yahut düşman fikirli bir
kimse ile karşılaşmadı. O şehirde tanıştığı inananlar son derecede ruhani kimseler olup Allah’ın hoş
kokularına cezbolmuşlardı. Allah’ın cariyesi Bayan Maxwell’in gayretleri sayesinde o topraklarda
Melekûtun pek çok kadın ve erkek kulları bir araya toplanmış, bu sevinçli ferahlığı her geçen gün daha da
arttırarak birbirleriyle dostluk kurmuşlar. Orada kaldığımız günler sınırlıydı, ancak gelecekteki sonuçları
bitmez tükenmez olacaktır. Bir çiftçi bakir topraklara sahip olduğu zaman, kısa sürede büyük bir tarlayı
ekime hazırlar. O halde, ümidim Montreal’in büyük bir canlılık kazanmasıdır ki, bu sayede Melekûtun
ezgileri gelecekte o topraklardan çıkıp bütün dünyayı dolaşsın; Kutsal Ruh’un nefesi o merkezden
Amerika’nın doğusuna ve batısına yayılsın.
Ey Allah’a inananlar! Sayınızın azlığından ötürü endişelenmeyiniz; ne de inançsız bir dünyanın çokluğu
karşısında bir eziklik hissediniz. Beş darı tanesi semavi armağanlarla donatılırken, binlerce tonluk delice
semeresiz kalacak, hiçbir tesir yaratmayacaktır. Meyve veren bir ağaç toplum hayatına yardımcı olacak,
oysa yabani ağaçların bulunduğu binlerce orman hiç meyve vermeyecektir. Ova çakıl taşlarıyla doludur,
ancak değerli taşlar nadirdir. Bir inci tanesi, bin çöl kumundan daha iyidir; özellikle ilahi bağış ile
süslenmiş bu incinin değerine paha biçilemez. Yakında, binlerce başka inciler ondan doğacaktır. O inci
çakıl taşlarıyla dostluk ve arkadaşlık kurduğu zaman onlar da inciye dönüşürler.
O halde, tekrar ediyorum, Kanada’nın geleceği ister medeniyet bakımından isterse Melekûtun sıfatları
bakımından çok büyüktür. Her geçen gün medeniyet ve hürriyet artacaktır. Aynı şekilde, Melekûtun
bulutları o topraklarda hidayet tohumlarını sulayacaktır. O halde durmayın, rahatlık aramayın, bu fani
dünyanın gösterişine bağlanmayın, kendinizi her türlü bağlılıktan azat edin, canla başla Allah’ın
Melekûtuna tam olarak yerleşmeye çalışın. Semavi hazineleri kazanın. Her geçen gün daha çok
aydınlanın. Birlik eşiğine daha da yaklaşın. Ruhani lütufların dile gelişi ve sonsuzluğun ışıklarının doğuş
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yerleri olun! Mümkünse, Kanada’nın diğer yerlerine duyurucular gönderin ve aynı şekilde Grönland ile
Eskimolar’ın yurtlarına gidecek duyurucular belirleyin.
Duyuruculara gelince, kendilerini tamamen eski elbiselerden kurtarıp yeni bir giysi ile donatsınlar. Hz.
İsa’nın ifadesine göre, onlar yeniden doğuş aşamasına gelmelidirler; yani başlangıçta ana rahminden
doğdukları gibi, bu kez de tabiat dünyasının rahminden doğmalılar. Şimdi nasıl ki cenin dünyasının
deneyimlerinden tamamen habersiz iseler, tabiat dünyasının eksikliklerini de tamamen unutmalılar. Hayat
suyu, Allah sevgisi ateşi ve Kutsal Ruh’un nefesleriyle vaftiz olmalılar; az bir yiyeceğe kanaat etmeli,
ancak semavi sofradan büyük bir hisse almalılar. Kendilerini yoldan çıkmaya sürükleyecek teşviklerden
yahut hırstan uzak tutmalı ve ruh ile dolmalılar. Temiz nefeslerinin etkisi ile taşı parlak yakuta ve deniz
kabuğunu inciye çevirmeliler. İlkbahar sağanağının bulutu gibi kara toprağı gül bahçesine ve meyveliğe
çevirmeliler. Onlar körleri görür, sağırları işitir eylemeli, sönmüşleri tutuşturup alevlendirmeli ve ölüleri
diriltmeliler.
Esenlik ve övgü üzerinize olsun!
Sana övgüler olsun ey Tanrım! İşte Senin merhametinin hoş kokularına cezbolmuş, Senin
teklik ağacında yanan ateşin ile alevlenmiş ve Senin birliğinin Sina'sında parlayan ışığın
görkemiyle gözleri aydınlanmış olan kulların.

B
s ı ah
m a
ve i E
Da ser
ğı ler
tım i
A.
Ş.

Ey Rab! Onların dillerini çöz ki, insanların arasında Seni anabilsinler. Onlara cömertliğinle
ve sevgi dolu şefkatinle Senin övgünü söylet, meleklerinin ordusu ile onlara refakat et, Senin
hizmetin yolunda bellerini doğrult ve onları yaratıkların arasındaki yol göstericilik
alametlerin eyle.
Sen gerçekten en Güçlüsün, en Yücesin, Affedici ve en Merhametlisin!

Tanrı’nın hoş kokularını yaymakla meşgul olanlar şu duayı her sabah okumalılar:

Ey Tanrım, ey Tanrım! Görüyorsun ki bu güçsüz, semavi kudret için yalvarıyor. Bu fakir
Senin semavi hazinelerinin özlemiyle yanıyor. Bu susuz; ebedi yaşamın kaynağına susamış;
bu hasta, en yüce melekûtunda seçkinlerine mukadder buyurduğun sonsuz merhametin ile ona
vaat ettiğin şifanın yollarım gözlüyor.
Ey Rabbim! Senden başka bir yardımcım, barınağım ve dayanağım yoktur. Bana meleklerinle
yardım eyle ki, kutsal kokularını yayıp öğretilerini uzak diyarları mesken tutmuş en seçkin
insanların arasına taşıyabileyim.
Ey Rabbim! Bana yardım et ki, Senden başkasından kesilebileyim; Senin bağış eteğine sımsıkı
sarılıp kendimi tamamıyla Emrinin yoluna adayabileyim; sevginde sabit ve sağlam olup senin
Kitabında yazılı olanları gözetebileyim.
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Sen hakikaten de Kudretlisin; Azizsin ve her şeye gücü Yetensin.
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14 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA BAHAİLERİNE LEVİH
8 Mart 1917’de Hz. Abdülbahanın Hayfa’daki evindeki kameriyede (İsmail Ağa’nın
odasında), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada Bahaileri için nazil oldu.
O’dur Tanrı!
Ey göksel ruhlar, ey Melekûtun kızları ve oğulları:
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Allah Kur’ân’da buyuruyor ki: “Hep birlikte Allah’ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın” 21
Varlık dünyasında insanoğulları arasındaki birlik ve beraberliğe zemin hazırlayan pek çok ortak merkez
vardır. Örneğin, vatanseverlik ortak bir merkezdir; milliyetçilik ortak bir merkezdir; menfaat birliği ortak
bir merkezdir; siyasi birlik ortak bir merkezdir; ülküler birliği ortak bir merkezdir ve insan âleminin
mutluluğu ortak merkezlerin düzenlenip ilerlemesine bağlıdır. Bununla beraber, yukarıda sözü edilen
bütün kurumlar maddesel olup özün kendisi değildirler; tesadüfi olup ebedi değildirler; geçici olup kalıcı
değildirler. Büyük devrimler ve kargaşaların baş göstermesiyle bütün bu ortak merkezler silinip
süpürülürler. Fakat kurumları ve ilahi öğretileri kapsayan Melekûtun Ortak Merkezi, ebedi Ortak Merkezi
temsil etmektedir. O, doğu ve batı arasında ilişki kurar, insan âleminin birliğini düzenleyerek
farklılıkların temelini ortadan kaldırır. O, diğer bütün ortak merkezleri aşar ve onları içine alır. Tıpkı
güneş ışığı gibi bütün bölgeleri kaplayan karanlığı tamamen dağıtır, manevi yaşam bağışlar, ilahi
aydınlığın parlamasına sebep olur. O, Kutsal Ruh’un nefesi sayesinde göz görmedik mucizeler yaratır;
doğu ve batı onunla birbirini kucaklar, kuzey ve güney ondan ötürü samimi arkadaş olur ve işbirliğine
meylederler; çelişki ve çekişmeye yol açan fikirler onunla yok olur. Düşmanca amaçlar bir kenara
itilirken, yaşam mücadelesine dair yasa ortadan kalkar; insanlık âleminin birliği çardağı dünyanın
zirvesine yükseltilerek bütün insanlığı gölgesi altına alır.
Neticede gerçek Ortak Merkez, bütün aşamaları içeren ve insanlığın gerekli kanunları ile bütün evrensel
ilişkilerini kapsayan ilahi Öğretilerdir.
Bir düşünün! Doğu ve batının insanları birbirlerine tamamen yabancı idiler. Şimdi ise, birbirlerine nasıl
büyük ölçüde aşina olmuş ve birleşmişlerdir! İran halkı, Amerika’nın en ücra ülkelerinden ne kadar
uzaktadır! Fakat şimdi bakınız ki, semavi gücün etkisi ne kadar büyük olmuştur. Binlerce millik mesafe
bir adım haline gelmiştir! Birbiriyle ilgisi ve benzerliği olmayan ne kadar çok millet bu ilahi kudret
sayesinde artık birleşmiş ve anlaşmışlardır! Allah’ın gücü her şeyin üzerindedir!
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Bir bahçedeki çiçeklere bakınız. Değişik cins, renk ve şekilde olmalarına karşın aynı pınarın sularıyla
tazelenir, aynı yelin esintisiyle canlanır ve aynı güneşin ışınlarıyla güçlenirler. Bu çeşitlilik onların
alıcılığını artırır ve güzelliklerine güzellik katar. O bahçenin tüm çiçek ve bitkileri, yaprak ve
tomurcukları, meyveleri, dalları ve ağaçları aynı şekil ve renkten olsalardı, göze ne kadar zevksiz gelirdi!
Tür, renk ve biçim çeşitliliği bahçeye değer katar, onu süsler ve etkisini artırır. Benzer bağlamda,
düşünce, mizaç ve karakterin değişik ayrıntıları tek bir merkezi aracın güç ve etkisi altında toplandığında,
insani olgunluğun güzelliği ve görkemi açığa çıkacaktır. Her şeyin gerçeğine hükmeden ve ona üstün olan
Tanrı Sözü’nün semavi gücünden başka hiçbir şey insanoğlunun farklı düşün, duyarlılık, sanı ve
kanılarını birleştiremez.
O halde, Amerika’nın bütün Cumhuriyetlerindeki Tanrı inananları, ilahi güç ile semavi öğretilerin
ilerlemesi ve insanlığın birliğinin kurulmasına sebep olmalıdırlar. Değerli kişilerden her biri ayağa
kalkmalı ve Amerika'nın her yerine hayat nefesi üfleyerek insanlara yeni bir ruh vermelidir. Onları
Allah’ın sevgi ateşiyle, hayat suyu ve Kutsal Ruh un nefesleriyle öyle vaftiz etmelidirler ki, ikinci doğuş
gerçekleşebilsin. Çünkü İncil’de şöyle yazar: “Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur.”22
Öyleyse ey Birleşik Devletler’de ve Kanada’da bulunan Tanrı inananları! Önemli kişileri seçiniz; ya da
onlar kendi başlarına dünyanın rahatından ve de huzurundan feragat etmiş bir halde ayağa kalkarak
Alaska, Meksika Cumhuriyeti, Meksika’nın güneyinde, Guatemala, Honduras, Salvador, Nikaragua,
Kosta Rika, Panama ve Belize gibi Orta Amerika Cumhuriyetlerine; Arjantin, Uruguay, Paraguay,
21
22

Kur’an-ı Kerim, Âl-i Îmran Suresi 103.
İncil, Yuhanna, 3:6.
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Brezilya, Fransız Guyanası, Hollanda Guyanası, İngiliz Guyanası, Venezuela, Ekvador, Peru, Bolivya,
Şili gibi büyük Güney Amerika Cumhuriyetlerine; Küba, Haiti, Porto Riko, Jamaika ve Santo Domingo
gibi Batı Hint Adalar grubuna; ve Küçük Antiller, Bahama Adaları, Bermuda Adalar grubu; aynı şekilde,
Trinidad, Falkland Adaları, Galapagos Adaları, Juan Fernandez ve Tobago Adaları gibi Güney
Amerika’nın doğusu, batısı ve kuzeyinde kalan adalara seyahat etsinler. Özellikle Brezilya’nın doğu
kıyısında bulunan Bahia şehrini ziyaret edin; çünkü geçmiş yıllarda bu şehre BAHIA adı verilmişse,
kuşkusuz ki bu Kutsal Ruh’un ilhamı ile gerçekleşmiştir.
Sonuçta, inanırlar son derece gayret göstererek o bölgelerde ilahi nağmeyi yükseltmeli, semavi öğretileri
ilan etmeli ve ebedi hayat ruhunu üflemelidirler. Öyle ki o cumhuriyetler Hakikat Güneşi’nin ışıkları ve
parlaklığıyla aydınlanırken diğer bütün ülkelerin övgü hedefi haline gelebilsin. Aynı şekilde, Panama
Cumhuriyeti’ne büyük önem vermelisiniz, çünkü o noktada, Panama Kanalı vasıtasıyla Doğu ve Batı
birbirlerine kavuşur. Kaldı ki, iki büyük okyanus arasında bulunan bu kanal ileride çok büyük önem
kazanacaktır. Emir orada bir kez yerleşti mi Doğu ile Batıyı, Kuzey ile Güneyi birleştirecektir.
O halde, insan âleminin kalpleri arasındaki çekim kuvvetini artırabilmeniz uğrunda niyetler temizlenmeli,
gayretler asil ve yüce olmalıdır. Bu muhteşem hedef, kutsal dinlerin temeli olan ilahi öğretilerin
yaygınlaşmasından başka herhangi bir vasıta ile gerçekleşemez.
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İlahi dinlerin insanlığa nasıl hizmet ettiğini bir düşünün! Tevrat dini nasıl da İsrail halkının saygınlığına,
şerefine ve ilerlemesine sebep oldu! Mesih Hazretleri’nin Kutsal Ruhu’nun nefesleri, kavga eden ailelerin
yanı sıra birbirinden uzak düşmüş kavimler arasında nasıl da dirlik ve birlik yarattı! Hz. Muhammed’in
kutsal gücü, Arap Yarımadasının düşman kabileleri ile farklı aşiretlerini birleştirerek onların arasında
nasıl da uzlaşma ve ahenk unsuru haline geldi! Hatta o derece ki, bin kadar aşiret tek bir aşiret içinde
eriyerek birleşti; mücadele ve ayrılık ortadan kalktı. Hepsi birlik ve ahenk içinde kültür ve medeniyeti
yaymağa çalıştılar ve böylece aşağı bir mertebeden kurtarılarak ebedi saygınlığın yüceliklerine doğru
kanat açtılar! Bu fani dünyada, bundan daha büyük bir Ortak Merkez bulmak mümkün müdür? Bu ilahi
Ortak Merkez ile mukayese edilecek olduğunda, milli ortak merkez, vatanperverlik ortak merkezi, siyasi,
kültürel ve düşünsel ortak merkezler onun yanında birer çocuk oyuncağı gibidir!
Şimdi, kutsal dinlerin Ortak Merkezi’nin -ki bu, ilahi öğretilerin Ruhu’ndan başka bir şey olmayıp bütün
Peygamberler onun telkini için zuhur etmişlerdir- Amerika’nın her tarafına yayılabilmesi uğrunda bir
gayret gösteriniz. Öyle ki her biriniz, hakikat ufkundan seher yıldızı gibi parlayasınız; ilahi ışık tabiatın
karanlığına egemen olsun ve insan âlemi aydınlanmaya uğrasın. Bu, işlerin en muazzamıdır! Bu konuda
teyit görecek olursanız, bu dünya başka bir dünya haline gelir, yeryüzü latif bir cennet olur ve ebedi
kurumlar kurulur.
Tebliğ için farklı yerlere yolculuk edenler, dağlardan, çöllerden, karalar ve denizlerden geçerken şu duayı
okusunlar:
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İlahi! İlahi! Yaratıkların arasındaki güçsüzlüğümü, değersizliğimi ve alçakgönüllülüğümü
görüyorsun. Ben her şeye rağmen Sana güvendim; kuvvetine ve gücüne dayanarak güçlü
kulların arasında Emrini yaymak için ayağa kalktım.
Ey Rab! Ben, Senin sonsuz göğünde uçmak isteyen kanadı kırık bir kuşum. Bağış ve
inayetin, onayın ve yardımın olmaksızın bunu yapabilmem mümkün değildir.
Ey Rab! Benim aczime acı; beni Kendi kuvvetin ile güçlendir! Ey Rab! Benim
güçsüzlüğüme merhamet göster ve beni kuvvet ve kudretinle destekle!
İlahi! Kutsal Ruh’un nefesleri yaratıkların en güçsüzünü teyit edecek olsa, o kimse
ululuğun en yüksek mertebesine çıkar ve istediği her şeye sahip olur. Sen gerçekten geçmişte
kullarına rehberlik ettin. Onlar ki Senin en güçsüz yaratıkların, kullarının en hor görülenleri
idiler ve yeryüzünde yaşayan en önemsiz kimseler arasında olmalarına rağmen Senin yardım
ve kuvvetinle halkın en görkemli ve azametlilerinden daha ötelere geçtiler. Onlar Senin fazlın
ve inayetin sayesinde, önceden birer pervane iken saltanat şahinleri haline geldiler; dereler
iken derya oldular. Senin en yüce rahmetin sayesinde onlar, hidayet ufkunda parlayan
31

yıldızlar, ölümsüzlüğün gül bahçelerinde öten kuşlar, bilgi ve hikmet ormanlarında kükreyen
aslanlar ve hayat okyanuslarında yüzen balinalar haline geldiler.

Ba
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Sen gerçekten Güçlüsün, Kuvvetlisin, Kudretlisin ve Rahimlerin en Rahimisin.
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DİZİN
Avusturya-Macaristan: 32
Bahama Adaları: 24, 79
Bahia: 25, 79
Bahaullah, Hz.: 37, 38, 39; Cemal-i Mübarek,
30, 32, 40; havarileri, 37-42; Makamına bitişik
bahçede nazil olan Levihler, 6, 18, 22,36;
O’nun odasında nazil olan Levihler, 58, 64,
70; vaat edilen Orduların Rabbi’dir, 29, 30, 37
Balear Adaları: 32
Barış: 16, 32, 33,42,43, 60
Batı Eyaletleri: 14,15, 64-66
Batı Hint Adaları: 24, 79
Batıl inançlar: 24
Batı Virginia: 6, 7, 52
Behci: bu Levihlerin bazılarının nazil olduğu
yer, 2,10,14, 28,36
Belçika: 32
Belize: 24, 79
Bermuda Adaları: 25, 79
Birlik: 19, 20, 31, 32, 40, 60, 73, 80; Bahailerin,
38-39; eşiği, 3,24,73; insanlığın, 11; 31, 33,
38, 42, 55, 60, 61, 66,77,78; menfaat birliği,
77; siyasi birlik, 77; ülküler birliği, 77
Bismarck Takım Adaları: 30
Boğaz Kolonileri (Singapur vs.): 31
Bolivya: 25, 79
Borneo: 30
Brezilya: 25, 79
Britanya Adaları: 32
British Columbia: 18,19, 70
Bulgaristan: 32
Büyük Antilier: 25
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Abbud’un Evi; bu Levihlerin bazılarının nazil
olduğu yer, 58, 64,70
Abdülbaha, Hz.: Chicago’ya teşrif etti, 59;
Kaliforniya’yı Filistin’e benzetti, 65; öğütleri.,
39; masrafları için hediye kabul etmedi, 40;
Montreal’da alıcı kalpler buldu, 71; umutlan,
7,15, 29, 67; kuzeydoğu eyaletlerinde tebliğin
kapısını açtı, 48; Onun evinde nazil olan
Levihler, 46, 52, 76; O’nun odasında nazil
olan Levihler, 2, 14, 28, 36; sevinci ruhların
aydınlanmasına bağlı, 61; yayan olarak tebliğ
yapma arzusu, 30; zayıf ve halsiz olup
yolculuk etti, 32
Afganistan: 31
Afrika: 29, 31, 42, 65
Ahit ve Misak: 38; Bahailerin birliğini korur, 38;
insanlığın birliğinin ekseni, 38; Kitab-ı Ahit,
39; olmasaydı, Tanrı Emri dağılırdı, 39
Akka: bu Levihleriıı bazılarının nazil olduğu yer,
58, 64, 70
Alabama: 6, 7, 52
Alaska: 23, 79
Alberta: 18,19,70
Alexander, Agnes: 30, 31
Allah’ın/Tanrı’nın Emri: duyuru, 23,29, 33, 41,
44, 81; konuşmalar onun çerçevesinde olmalı,
41; Misakı sağlam kaledir, 38-39; tarihi, 41
Almanya: 30, 32, 42
Amerika: 2, 7, 16, 24, 29, 32, 40, 42, 47, 49, 53,
54, 55, 59, 60, 65, 66, 72, 78, 80;
cumhuriyetleri, 3, 78; doğruların yurdu, 47;
doğusu ve batısı, 49, 66, 72; Emri’nin
sırlarının belireceği yer, 47; eyaletleri, 3, 19;
hürlerin toplandığı yer, 47; Hz. Abdülbaha
oradaki Bahailerin başarılarını önceden haber
verdi, 29; Tanrı Işığının parıltısının
görüneceği meydan, 47; yerli halkı, 24; ayrıca
bkz.: Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri: 2, 6, 7,10, 14, 19,
22, 28, 36, 46, 52, 53,58, 59, 64, 76, 79
Andorra: 32
Arap Yarımadası: 24, 80
Arizona: 14,15, 64
Arınmışlık: 11, 23, 30, 37, 40, 55, 61
Arjantin: 25, 79
Arkansas: 6, 7, 52
Asya: 29, 42, 65
Atlantik Okyanusu: 24, 25
Avrupa: 16, 29, 32, 42, 47, 65, 66
Avustralya: 31, 42, 65
Avustralasya: 29

Celebes (Sulawesi): 30
Cennet: 19, 49, 60, 65, 80; Ebha Cenneti, 39, 67
Chicago:59-60
Colorado: 14,15, 64
Connecticut: 2, 3, 46
Çeşitlilik: insanlar, bir bahçe gibi, 78
Çiftçiler: bkz. Semavi çiftçiler
Çin: 31, 41,42
Danimarka: 32
Danyal (Nebi): Kitabı, 16
Delaware: 6, 7, 52
Dil: tebliğ için belagatlı konuşmacılar gerekli,
30, 54, 55; tebliğ için yabancı diller öğrenmek,
24, 30, 31 41
33

Dualar (tebliğ): 26, 34, 43-44, 49-50, 56, 6; 6768,73-74, 74, 81
Duyuru: 11-12,15, 24,31, 59, 67, 73
Ebedi hayat/yaşam: 3, 15, 29, 33, 61,65, 74,79
Eğitim: 24, 55
Ekvador: 25, 79
En Yüce Topluluk (Meie-i Âlâ): 15,26,39, 49,
54, 56
Ermenistan: 55
Eskimolar: 19, 20, 73
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Galapagos Adaları: 25, 79
Georgia: 6, 7, 52
Gilbert Adaları (Kiribati): 30
Girit: 32
Grönland: 18,19, 70, 73
Guatemala: 24, 79
Güney Afrika: 31
Güney Amerika: 25, 79
Güney Carolina: 6, 52
Güney Dakota: 10,11, 58
Güney Eyaletleri: 6, 7, 52, 53
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Falkland Adaları: 25, 79
Faroe Adaları: 32
Feragat: bkz. Arınmışlık
Fiji Adaları: 30
Filipinler: 30
Filistin: 47, 65; ayrıca bkz. Kutsal Topraklar
Florida: 6, 7, 52
Franklin Adaları: 18,19, 70
Fransa: 32
Fransız Çinhindi (Kamboçya, Laos,Vietnam): 31
Fransız Guyanası: 25,79
Friendly Adaları (Tonga): 30

İbrahim, Hz.: 37
Idaho: 14,15, 64
İlahi yardım: 3, 11, 26, 29, 34, 38, 39, 44. 49, 55,
56, 59, 67, 68, 74, 81
Illinois: 10, 11, 58
İncil: 3, 4, 7,12,16,19, 23, 24, 25, 40,79
Indiana: 10,11, 58
İngiliz Guyanası: 25, 79
İngiliz Hondurası (Belize): 24
Iowa: 10,11, 58
İran: 7, 78
İsa, Hz. (Mesih): 4, 23, 25, 29, 36,40,55, 73, 80
İsmail Ağa’nın odası: bu Levihlerin bazılarının
nazil olduğu yer, 46,52, 76
İspanya: 32
İsrail: peygamberleri, 65; halkı, 80
İsveç: 30
İsviçre: 32
İtalya: 32
İzlanda: 32
Ilıman bölge/iklim: 19, 53

Haiti: 24, 25, 79
Havariler (Hz. Bahaullah’ın ve Hz.İsa'nın): 29,
37, 55
Hawaii: 30, 31
Hayat İsrafil’i: 25
Hayfa: bu Levihlerin bazılarının nazil olduğu
yer, 46, 52,76
Hebridler: 32
Hicaz: 47
Hidayet (ilahi): 3, 4, 19, 23. 29, 32,43, 49, 50, 71
73, 81; ayrıca bkz. Kılavuzluk
Hindistan: 31
Hollanda: 32
Hollanda Guyanası (Surinam): 25, 79
Honduras: 24, 79
Honolulu: 30

Jamaika: 24, 79
Japonya: 30, 31,41, 42
Java: 30
Juan Fernandez Adaları: 25, 79

Kaliforniya: 14,15, 64, 65, 66
Kanada: 19, 71, 79; geleceği çok büyük, 69, 72;
oranın Bahailerine yazılmış Levihler, 17, 21,
27, 35, 69,75
Kanarya Adaları: 31
Kansas: 10,11, 58
Karadağ (eski Yugoslavya): 32
Karolin Adaları: 30
Katolikler: 24,71
Keewatin: 18,19, 70
Kentucky: 6, 7, 52
Kitab-ı Mukaddes: 3, 37; ayrıca bkz.: İncil.
Kitap (tebliğ için yayın): 31, 41, 60;
Levihlerin çevirisi için heyet, 41
Kılavuzluk (ilahi): 20, 24, 30, 33, 48,49, 62, 68
Kızılderililer: 24
Knobloch, Alma: 30
Kolombiya: 25
Kore: 31
Korsika: 42
Kosta Rika: 24, 79
Kuran-ı Kerim: 3, 4, 7, 15, 19-20, 25, 47-48, 49,
59, 66-67, 71, 77
Kutsal kitaplar: 3, 19; Hz. Abdülbaha hikmetini
açıkladı, 48; Vaat Edilen’e dair kehanetler, 41
34

Kutsal Ruh (desteği): 15, 26, 29, 30,33, 50, 53,
56, 60, 62, 66, 67, 72,73, 77, 78, 79, 80, 81
Kutsal Topraklar: 65-66. Ayrıca bkz. Filistin
Kuzey Carolina: 6, 7, 52
Kuzey Dakota: 10,11, 58
Kuzeydoğu Eyaletleri: 2, 3,4,46
Kuzey Kutup Dairesi: 19
Küba: 24, 79
Küçük Antiîler: 24, 79
Lihtenştayn: 32
Louisiana: 6, 7, 52
Los Angeles: 66
Low Takımadaları (Tuamotu Adaları):30
Loyalty Adaları: 30
Lüksembıırg: 32
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Macaristan: bkz. Avusturya- Macaristan
Mackenzie: 18,19, 70
Madagaskar: 31
Madeyra Adaları: 31
Maine: 2, 3, 46
Melanezya: 30
Malta: 32
Manitoba: 18,19, 70
Markiz Adaları: 30
Marşal Adaları: 30
Maryland: 6, 7, 52
Massachusetts:2,3,46
Maşrıku’l-Ezkâr: Amerika’da ilki Chicago’da
kuruldu, 60; bundan binlerce M.-Ezkâr
doğacak, 60
Mauritius: 31
Maxwell, Bayan May: 72
Mazharlar: 7, 24, 39, 47, 53
Medine: 47
Mekke: 47
Meksika: 24,79
Mele-i Âlâ: 59; ayrıca bkz. En Yüce Topluluk
Melekler: insan âleminden azat olan ruhlar, 37
Melekût: 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 23,25, 26,
29, 30, 31, 32, 34, 37, 38,48, 49, 54, 55, 59,
60, 61, 62, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 77
Merkezi Eyaletler: 59, 61; oraya hitaben
Levihler, 9, 57
Meryem: Mecdeli, 29; Yuhanna’nm annesi, 29
Michigan: 10,11,58
Mikronezya: 30
Milliyetçilik: ortak merkez, 77
Minnesota: 10,11,58
Mississippi:16,17,62
Missouri: 10,11,58
Molukkas: 30

Monako: 32
Montana: 14,15, 64
Montreal: 71, 72
Muhammed, Hz.: 24, 47, 60, 80; ayrıca bkz.
Nebilerin Mührü
Mübarek Ağaç: 38
Nebilerin Mührü (Hz. Muhammed):47, 60
Nebraska: 10,11,58
Nevada: 14,15, 64
Nevruz: 3, 7
New Brunswick: 18,19, 70
Newfoundland: 18,19, 70
New Hampshire: 2, 3, 46
New Jersey: 2, 3,46
New Mexico: 14,15, 64
New York: 2, 3, 46
Nikaragua: 24,79
Norveç; 32
Nova Scotia: 18,19, 70
Oakland: 66
Ohio: 10,11, 58
Oklahoma: 6, 7, 52
Ontario: 18,19,70
Ordular: dünya orduları, 37; ayrıca bkz. Semavi
ordular
Orduların Rabbi: bkz.. Bahaullah, Hz.
Oregon: 14,15, 64
Orkney Adaları: 32
Orta Amerika: 24, 79
Ortak Merkez: 77-78, 80
Panama: 24, 79
Paraguay: 25,79
Pasifik Okyanusu: 24, 29, 30, 65
Pennsylvania: 2, 3, 46
Peru: 25, 79
Peygamberler: 60, 65, 80;
Mazharlar
Polinezya: 30
Portekiz: 32
Porto Riko: 24, 79
Prens Edward Adası: 18,19

ayrıca

bkz.

Quebec: 18,19, 70
Reunion Adaları: 31
Rhode Island: 2, 3, 46
Romanya: 32
Rusya: 32; Asya kısmı, 31
Salvador (El Salvador): 24, 79
Samoa Adaları: 30
35

Şetland Adaları:
Şili: 25, 79

Vatanseverlik: ortak merkez, 77
Venezuela: 25,79
Vermont: 2, 3, 46
Virginia: 6, 7, 52
Washington (eyalet): 14,15, 64
Watling Adası: 24
Wisconsin: 10,11, 58
Wyoming: 14,15, 64
Yeniden doğma: 73
Yeni Gine: 30
Yeni Hebridler: 30
Yeni Kaledonya: 30
Yeni Zelanda: 31
Yeşil Burun Adaları: 31
Yoksullar: Melekût onların, 23; insanların
önderleri olacaklar, 23
Yuhanna’nın Vahyi: 16
Yunanistan: 32
Yukon: 18,19, 70
Yüzüncü Altın Yıldönümü: 60
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San Francisco: 66
San Francisco Bülteni: 16
San Marino: 32
Santa Helena: 41
Santo Domingo: 25, 79
Sardinya: 32
Saskatchewan: 18,19, 70
Savaş: dünyayı yok eder, 32, 42, 43; 1. Dünya
Savaşı’ndan sonra halk alıcı, 42; Hz.
Abdülbaha 1. Dünya Savaşı’nı önceden haber
verdi, 16
Semavi çiftçiler: 4, 8,12, 48, 72
Semavi ordular: 19, 30, 37, 54, 56, 68
Seram: 30
Sevgi: 31, 39, 40, 42, 60, 74; Hz. Bahaullah’ın,
37; Tanrı/Allah sevgisi, 3, 11, 15, 19, 23, 26,
30,34, 39, 40, 41 44, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 73,
74, 78
Seylan: 31
Sicilya: 32
Siyam (Tayland): 31
Sırbistan (eski Yugoslavya): 32
Solomon Adaları: 30
Sosyete Adaları: 30
Star of the West: 41, 60
Sumatra: 30

Zanzibar: 31
Ziyarethane (Behci): bu Levihlerin bazılarının
nazil olduğu yer, 36
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Tabiat: aydınlanması Hakikat Güneşi tarafından,
48, 54; değişecek, 39; harika manzaraları,
33,53,65,66; karanlık, 3, 48, 80; karanlığı yok
olacak, 38, 39; Kutsal Ruh galip gelecek, 60;
mükemmellikleri, 53; noksanlıkları, 6, 73; ona
ait insanlar toprak gibi karadır, 3
Taklit: körü körüne, 71
Tarih: Emrin tarihini araştırmanın önemi, 41
Tasmanya: 31
Tebliğ: 34, 41, 48, 67, 80; ayrıca bkz. Duyuru
Teksas: 6, 7, 52
Tennessee: 6, 7, 52
Tercüme ve yayın heyeti: 41
Tevrat: 19, 24, 80
Timor (Timor Adası): 30
Tobago: 25, 79
Trinidad: 25, 79
Ungava: 18,19, 70
Uruguay: 25,79
Utah: 14,15, 64
Vaftiz: 73, 79
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