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1. Tanrı’ya yemin olsun ki; bu günlerden daha hoş bir gün ve bu bağıştan daha 

büyük bir bağış, varlık âleminde hiç bir zaman görülmemiş ve 

görülmeyecektir.  Vakit kalmışken Celal sahibi olan baki Rıdvan’dan ve Cemal 

sahibi olan gül bahçesinin cemalinden kendinizi mahrum bırakmayınız, Zaman 

varken bağış ve erdem bulutunun nimetlerinden ümitsizliğe düşüp kendinizi 

yoksun bırakmayınız. Şu bilinmelidir ki; bu Kul, her zaman ilahi dostların 

kendilerinden daha çok özlerine bakmalarını sağlamak için, onların yararını ve 

iyiliğini göz önünde bulundurarak onlar için doğru olanını dile getirmiştir. Siz 

bilirsiniz ve Tanrı, bu Kulun, ölü vücutların O’ndan esen meltemden 

dirilmeleri ve ilahi sabahın esintisiyle uykudan baş kaldırmaları için, ne kadar 

bela ve muhalefete katlandığına tanıktır.  

2. Söyle; Ey din bilginleri Topluluğu!   Tüm yaratıklara acıyan Tanrı’nın 

Kuran’da buyurduğu: “Kıyamet koptuğunda, o olayın yalan olmadığı ortaya 

çıkacaktır ” ayetine bakıp hatırlayınız. Söyle;  bugün o ayette anılan olay 

gerçekleşerek kıyametin koşulları oluşmuş ve saati gelmiştir. “Gizli bilgilerin 

açıklandığı” ve “Dağların yürüdüğü gün”, bu gündür. Haykırış yükselmiş, 

yeryüzü heyecan içinde harekete geçmiştir. İlahi ışık, Turda konuşanın 

ufkundan doğarak her tarafı aydınlatmıştır. Kalemin sesi, âlemin en yüce 

makamından duyulmaktadır. Tanrı’dan çekininiz,  O gerçekten intikam alıcıdır.  

En Büyük Haber’i duyunuz ve en yüce Emrin makamını tanıyınız! Onda 

görünen şeylerde insaflı olunuz! Yeryüzü Tanrı’nın ışığıyla aydınlanmış ve 

şehirler yaratıcının nuruyla parlamaktadır. Zaman varken ve Emir 

açıklanmışken kendinizi mahrum bırakmamak için çabalayınız!  

3. Bu gün, ilim Fıratı göğün sağ tarafından akmakta ve saklı sırlar hazinesi 

açıklanmaktadır. Her ne kadar görünürdeki var olan eşya, eskisi gibi 

gözüküyorsa da, Allah’a yemin olsun ki; hayır! bu günün güneşi başka, 

gökyüzü başka ve yeryüzü başkadır. Çünkü bu gün, benim her şeyi ve her 

tarafı etkileyip saran yeni zuhurumun günüdür.  Zuhurun ufkuna yönelen göze! 

Çağrıyı duyan kulağa! Yeni inen İlahi hükümlere bağlanmış olana ne mutlu! 

İşte onlar, isimler denizinde gökyüzünü yarmış olanın izniyle seyreden geminin 

yolcularındandır. İnşallah Onlar, Kalemi A’la’dan Kitapta yazılmış olan şeyleri 

başarmaya ve kalıcı olanın sürekli süsleri ile süslenmeye teyit göreceklerdir. 

4. Bu gün güneş “Vahhap geldi” diye konuşmakta ve her şey, “göğün yarılanı 

geldi” diye söylemektedir. Sedret’ül münteha; ağaçlara,  yapraklara ve 

meyvelere müjdeliyor. Gizli hazinenin, saklı gaybın ortaya çıkışına müjdeliyor. 

Dünyadaki dağlar, Tur’u kutlamaktadır, çünkü bu günlerde yakınlık 

kadehinden ve görüşme Kevsersinden içmektedir. Umutsuzluktan sonra onunla 

konuşanıyla buluşmuştur. Kelem-i A’lâ’dan sayfaların her yaprağında bu yüce 

kelime yazılmakta “Esintilerden geç ve Tanrı iradesine göre hareket et!” 

5. İlahi beyanı Farsça olarak dinle! Bu gün, artık denizin dalgaları ve güneşin 

parlaması bambaşka olup dünyanın sevinci de bambaşkadır.  

6. Bu Mazlum her ne kadar hapishanede yerleşmiş ve düşmanların elleri arasında 

tutuklu ise de, zuhur göğünde son derece sevinç içerisinde oturarak, dostlarını 

sonu olmayan mülk ve melekûta yükselen bir çağrı ile çağırmaktadır. Fakat 
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Beyan’daki müşrikler, Furkan ehlinin yapmadıkları işleri yapmış ve onların 

söylemediklerini söylemişlerdirler.  Hayatıma yemin olsun! Bu toplum, önceki 

toplumdan daha hüsran içerisinde görülmektedir. Ayetler yağmur gibi yağarak 

inmekte, deliller apaçık şekilde parlamaktadır. Buna rağmen, bu topluluk kendi 

kuruntularıyla meşgul olup önceki topluluk gibi bir toplumun eğitimine çaba 

sarf etmekteler Tanrıdan dilediğimiz; Baha ehlinin, şüpheci muhaliflerin 

yaptıklarına rağmen,  Tanrı Emrinin hizmetinde sağlam adımlarla ayağa 

kalkarak yüce ufka bakmalarını ve Tanrı’dan başkasını yok saymaları ve 

sağlam adımlarla Tanrı emrinde ayağa kakmalarını teyit buyurmasıdır. Sakın; 

evhamcıların şüpheleri ve itirazcıların işaretleri ayağınızı kaydırmasın!  

7. Tanrı’ya şükürler olsun ki; bu gün, dille konuşan,  gönülle kabullenen ve 

hizmet için ayağa kalkmış dostlardan etrafa hoş sevgi kokusu yayılmak-tadır. 

Bu günün amellerinin bir damlası deniz gibi ve zerre ise güneş gibi 

görünmektedir. Çünkü bu günler, en büyük zuhurun günleridir. Bu günler, af 

ve bağış yönünden diğer günlerin önüne geçmiş olup rahmet ve ululuk 

yönünden ayrıcalıklıdır. Görüneni saklamakta,  gizli kalmış olanı ise 

açıklamaktadır. Önceki tüm kitaplarda, bu kutsal günün anısına şölenler 

düzenlemişler. Gerçekten, bu gün âlemi oluşturan tüm öğeler en büyük sevinç 

ve ferahlıkla süslenmiştir. Ne mutlu bu günün değerini gereği gibi bilerek 

amellerinde uygulayan kimselere!  

8. İnsanların birçoğu gafil olup gerektiği gibi Tanrı gününün gerçek irfanından 

mahrumdur.  Ayak bastığınız her yerde, susuzlara yaşam suyu olunuz! Kuruntu 

karanlıklarında, vehim çeşmesinden içenlere aydın bir lamba olunuz! Her kese 

beğenilen davranış biçimleriyle hareket etmesini tavsiye ediyoruz. Kalpler 

sevgi ateşiyle alevlenmeli ve sonra ruhani güzelliklerin anısıyla anılmalı. 

Söyle; Ey Kullar! Bağış denizi görünmüş ve bilgi güneşi doğmuştur. Bu 

âlemde yaşayanların birliğine neden olan Tanrı dinini ayrılık sebebi 

yapmayınız. Ey bilgi ve anlayış sahipleri! Eğer, insanlar açıklanmış olan 

şeyden haberdar olsalardı,  hepsi yüce ufka yönelerek, O’ndan başkasından 

kendilerini kurtarıp özgür olurlardı. Söyle: Sıkıntı ve zorlukta Tanrı’ya 

yöneliniz ve O’nun sabır ipine sarılınız! 

9. Bu gün, O’nun tüm yakınında olanların ve görüşmesine istekli olanların 

arzuladıkları bir gündür. İlahi kitaplar, bu en yüce ve eksiksiz nimete tanıklık 

ederek, O’nu herkese en açık ifade ile müjdelemiştir. Ey dostlar! Kalıcı olan 

makamlar elde ediniz. Varlık vücudunun lambasını çeşitli rüzgârlar sarmış olup 

yağ değerinde olan ilahi yardım kesildiği anda, lamba gerçekten sönecektir. 

Dostları geçici şeyler yüzünden kalıcı bağışlarından mahrum bırakmamasını 

Tanrı’dan diliyorum. İster bilgin, ister cahil olsun,  tüm insanlar bu günü 

beklemişlerdir. Fakat bu ilahi günün şafağı söküldüğünde, Yüce ve ayakta 

duran Tanrı yönüne sayılı kimseler dışında herkes ondan perdelenmiş olarak 

göründü. Tanrı yüzünün görülmesini engelleyen tüm bu perdeler çağın din 

adamları olmuştur. Önceki çağları bir düşününüz! Bu din adamları, neler 

davrandılar ve neler yaptılar! Ne mutlu onları arkaya atan ve en yüce ufka 

yönelenlere!  Bu kimseler her ne kadar din bilgini adıyla tanınmış iseler de, 
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yeryüzündeki en cahil kullardan sayılmaktalar. Gerçek bilgin; varlık âleminin 

gözü gibidir. Bu gün, gömleğin hoş kokusu yayılmakta ve Tur’da konuşan en 

yüce makamdan konuşmaktadır. Yaşam denizi dalgalanmakta ve bağış 

rüzgârları esmektedir. Ne kutsaldır, anlayan ve amaca ulaşan kimse! 

10.  Tanrı’nın adıyla,  bağışıyla ve gücüyle O’nun hizmetinde ayağa kalk! Öyle 

kalk ki; göstereceğin kararlılık ondan ötürü sevinsin. Sevgi ateşiyle, gönülleri 

alevlendir O’nu tanıma ışıklarıyla yüzleri aydınlat, öyle ki;  içten inanmışların 

gönüllerini bütün şüphelerinden, her iz ve şeyden arınmış olsun ve bağımsız ve 

özgürce ülkelerde ve ilahi diyarlarda Emrin anması, övgüsü ve tebliği ile 

uğraşmalarının nedeni olabilesin. Söyle: Ey susuz olanlar! Rahmet Fıratı 

akmakta,  Ey özleyenler! Kavuşma denizi dalgalanmakta, Ey bekleyenler! 

Beklenen apaçık olarak görünmektedir. Gözü hangi gün için, gönlü ne zaman 

için, dil ve kulakları hangi an için saklamaktasınız? Bu gün göz, en yüksek 

çağrı ile “Gün benim günümdür” ve âlemin Maksudu “ Bak beni görürsün!” 

çağrısını dile getirmektedir. Kulak ise ; “Allah’a yemin olsun ki,  zaman benim 

zamanımdır” demektedir. Çünkü bu tatlı çağrı, büyüklük ve ululuğun sahibi 

tarafından yükselmiştir. Dil ise beyan Melekûtunda “Gün benim günümdür” 

sözünü seslendirmektedir. Dünya olaylarının ve varlığın renklerinin özlerin 

özünden ve geçici şeylerin, kalıcı melekûttan alıkoymadığı kimseye yüz bin 

kere mutluluklar olsun! 

11. Bu gün gerçeklik güneşinin parıltısı her kese yansımaktadır. Şehir ve ül-keler, 

“istediğini yapabilenin çağrısının yarattığı çekiciliğin sevinci ve tutkunluğu 

içindedirler. Dostlar için bu çağrı, Tanrı’nın Kitapta “İyiler, kâfur katılmış bir 

kadehten (cennet şarabı) içerler” İnsan-5 sözleriyle nitelendirdiği kutsal yaşam 

suyudur. Ne mutlu, bu nimete ulaşan vücuda ve kimseye! Eyvahlar olsun, 

gerçekleri görmek istemeyen tüm gafillere! Bu gün gerçeklerin anılması ve 

övgüsü, karşı gelenlerin karga sesleri ve zalimlerin tehditlerine rağmen, 

kendilerini bu apaydın olarak parlayan ışıktan alıkoymayan kimselere 

yakışmaktadır. Onlar Tanrı’dan gelen çağrıyı duydular ve ona katıldılar. İşte 

hidayet bayrakları ve inayet sancakları onlardır. 

12. Ey Varlık Sevgilisinin dostları! Bu gün;  ilahi gömlekten ruhani hoş esintinin 

estiği ve kutsal ruhun son derece yumuşak ve incelikle hareket ettiği gündür. 

O’nu bulabilmek için O’na gönülden yöneliniz! O’nun hoş sesini duyabilmek 

için kulaklarınızı O’na yöneltiniz! Bu gün bunlardan birisi ihmal edilirse, 

yüzyıllar boyunca telafisi mümkün olmayacaktır. Yüzükteki mühür gibi, 

Onunla bütünlük içinde olmalısınız! Bugün, dostun anılmasıyla öyle ilgili 

olmalısınız ki; O’nu irfanın yaşamsal Kevserini bağış elinden alarak 

yabancılardan arınmış toplantılarda; kıskançların, ikiyüzlülerin ve inkârcıların 

haberleri olmadan içmeli ve içirmelisiniz!  Tanrı’dan başkasına bakmamalı ve 

sadece O’na yönelmelisiniz! Bu makama ulaşanlar, dünya sıkıntılarından ve 

karanlık-larla uğraşanların uğradığı üzüntülerden etkilenmeyecek ve Tanrı’dan 

per-delenmiş olmayacaklardır. 

13.  İsimlerin Malikine yakışır şekilde anma ve övgüde bulunan dostlar; din 

bilginlerinin engelleri ve perdelenmeleri ile toplum ileri gelenlerinin yüz 
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çevirmelerine rağmen, kendilerini En Yüce Ufuk’tan ve ilahi rahmet 

denizinden mahrum bırakmamışlardır. Gönülleri O’nu tanıma nuruyla 

aydınlanmış ve yüzleri Abha ufkuna yönelmiştir. “Bunlar ne ticaret ve ne de 

alışveriş, Allah’ı anmaktan alıkoyar” diyebilen kullar işte bunlardır. Onlar, kin 

ve düşmanlıktan temizlenmiş, hile ve aldatmadan arınmışlardır. Bütün halk 

kitleleriyle sevinç ve gönül açıklığı içinde olurlar. Eğer temiz ve kutsal bir 

toprak bulurlarsa, ilahi kelimeyi açıklamaya çalışırlar. Yoksa değil! Kargaşa, 

kavga, savaş ve kan dökme gibi özellikler, Tanrı’ya ve gerçeğe ulaşanların 

nitelikleri olmamıştır ve olamaz da! Bu en Büyük Zuhur, akılların ondan 

çekindiği her şeyden temizlenmesi için gelmiştir Adalet ve insafa bağlı kalan 

ve içten sevgi bağlılığı süsü ile süslü olan kimselere ne mutlu!  

14.  İnşallah Rahman’ın Beyan Kevser’inden, gaflet ve cehalet vadisindeki ölüleri 

diriltirsiniz ta ki; her kes Rahmani, rahmet Fırat’ından içebilsinler ve en yüce 

ufkuna yönelsinler. Bu gün benzeri görülmemiş bir gündür. İnşallah, Tanrı’ya 

yakınlığı esas alanlar ve içten sevgi ile bağlı bulunanlar, yaşamlarında 

beğenilen eşsiz davranış şekilleri göstermeyi başaracaklardır. Bağışlayıcı ve 

adalet sahibi Tanrı’nın gömleğinden yayılan hoş kokular, dostları her durumda 

taze ve sevinçli tutmaktadır! Tüm varlığın sevgilisine yemin olsun ki; 

dünyadaki bütün kalemler ve milletlerin dilleri, bu yeni gününün niteliğini ve 

övgüsünü belirtmeye güçleri yetmemektedir! Önceki kitaplarda olanların hepsi 

bu gün açıklanmış ve görünürdedir!    Söyle; Tanrı’ya yemin olsun, 

kapkaranlıktan şafak doğmuştur ve yeryüzün her yanını aydınlatmıştır. 

15.  Ey Dostlar! Bugün Rahman’ın gömleğinden yayılan hoş kokular her tarafa 

yayılmakta, erdem göğü yükselmekte ve bağış güneşi parlamaktadır. Kalıcı ve 

sürekli olabilecek davranış şekillerine ulaşmaya çalışınız! Gördüğünüz ve 

bildiğiniz gibi, dünya ve onda olanların hepsi yakında yok olup gidecektir. Siz 

kalıcı melekûtun sakini olarak sayılmaktasınız! İsimler Malikinin yardımlarıyla 

kendinizi beğenilmemiş davranışlardan arındırınız! Kalem-i Alâ tarafından 

anılan kimseye ne mutlu! İşte o kişi, Tanrı iradesinin gereğini yerine getiren 

kişidir. Herkese Tanrı’nın buyruklarına uymasını ve O’na hizmette başarılı 

olmasını dileriz.  

16. İsmi Azâm’ın anahtarıyla görüşme kapısını âlemin ve milletlerin yüzüne 

açtığını en yüce çağrısıyla yer ve gök arasında duyuran ve herkesi isim-lerin 

Malikinin zuhuruna ve göründüğü yere davet eden, varlıkların anlayışından 

arınmış o en kutsal aranılana şükürler olsun. Buluşma kapısını açtı ve doğru 

yola kılavuzladı. Fakat halk toplulukları, bu günden ve O’nu tanımaktan 

yoksun kalmıştır. Zuhur sabahının esintilerini algıla-yanlara ve vahyin hoş 

kokularıyla gaflet mezarlarından kalkanlara ne mutlu! Önceki ve sonraki 

kitaplarda anılan kullar işte bunlardır. Yüceler Yücesi Tanrı, bunları 

müjdelemiştir ve Kızıl Gemi’nin yolcuları olarak. Saymıştır. O’nun iyilikleri 

büyüktür ve saltanatı görkemlidir.  

17. Tanrı’ya şükürler olsun ki; İlahi bağış ışıkları âlemi kaplamış ve evrenin her 

zerresini aydınlatmıştır. Fakat ne hayrettir ki; kulların çoğu bu aydınlıktan 

yoksun kalmıştır. Bazılarını gurur sarhoşluğu, bazılarını zen-ginlik sarhoşluğu, 
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başka bir kitleyi nefis ve kötü arzular ve bir diğer kitle ve toplulukları da din 

bilginlerinin kuruntu ve perdelemeleri  engellemiş-tir. Yeryüzündekilerin yüz 

çevirmeleri, itirazları ve O’nu tanımak isteme-melerine rağmen, Ululuk ve 

iktidarı yüce olan İsimlerin Maliki her koşul ve durumda, , bu dünyadakilere 

O’na yakın davet etmiş ve onları doğru yoluna kılavuzlamıştır.  Fakat taş 

yüreklilik ve halkın zulmü o dereceye varmıştır ki; her türlü bağış ve iyiliğin 

gerçek sahibinin bu bağış ve iyilikleri yok saymışlar ve mana göğündeki güneş 

parıltılarını; kötü arzu ve nefis perdeleriyle kapatmışlardır. Sadece bununla da 

yetinilmeyerek  sonucu,  Ferdevsi A’lâ ehlinin ve en yüce cennet sakinlerinin 

üzüntülerine ve inlemelerine neden olan fetvayı da verdiler!.  

18. Zuhur güneşi parlamakta ve beyan denizi dalgalanmaktadır. Ne mutlu, kendini 

bunlardan yoksun bırakmayanlara ve sonsuz ilahi bağışlarla bu baharında 

yenilenmiş kimselere! Ey Dostlar!  Rahmanın dili; fırsatı elden kaçırmayınız ve 

zamanı ganimet biliniz diye buyuruyor! Hesap günün Maliki işte size böyle 

emrediyor. 

19.  Bu mazlumun Farsça çağrısını dinle! Belki; Tanrı’nın dostları, beyan 

Kevser’inden içer ve Sevgilinin Emrinde kararlı ve sağlam kalırlar. Söyle Ey 

Dostlar! Dünyanın bir vefası olmamış ve olamaz da! Gerçekten de; ondaki 

değişim ve başkalaşma her zaman görülmüş ve görülecektir. Arınmış göze 

sahip olanlar ve yüce bakış yerine bakanların, bu farklı renklere bir itinaları 

olmamış ve olamaz da! Çünkü onlar,  Hakka bakmış ve O’na bağlanmışlardır. 

İnşallah; her kes birlik kelimesi çevresinde toplanır ve Âlemlerin Sevgilisi 

tarafından indirilen Emri’nin tebliğiyle meşgul olur, tüm hallerde hikmetin 

dışına çıkmasınlar.  İlahi kitapta birbiri ardınca indirilen kelime işte budur. 

İnşallah; tüm insanlar, temiz ahlâk ve beğenilen davranış biçimlerine sahip 

olurlar. 

20. Ey Rubin! Apaydın olan Hak buyuruyor; Bu gün tüm yaratıkları koruyan 

Rahman’ın baharı görünmüş ve ilahi eğiticinin birlik elinden cennet bahçesine 

dikilen fidanlar, artık en güzel yaprakları ve cennetlik meyveleriyle 

görünmektedir. Fakat çağın zalimleri olan cahil din bilginleri, bu fidanın 

kesilmesine çabalar göstermiş ve göstermektedirler.  Söyle: Ey yeryüzündeki 

firavunlar!  Eğer geçmişteki firavunların, ilahi ışığın söndürülmesine gücü 

yetebilmişse, sizin de gücünüz yetebilir! Yazıklar olsun! O’nun iradesi, dünya 

sakinlerinin tüm iradelerinden daha üstün, gücü en etkili, ilmi her şeyi 

kaplamış ve kaplamaktadır. 

21. Tüm İlahi dostlar, Temiz ve yakışır edep, ahlak ve sözlerle süslenmelidirler 

Beğenilen nitelikler, askerler gibidir ve Tanrı Emrinde yardımcı ve 

destekçisidir Gönül şehirlerini bu askerlerle ele geçirenlere ne mutlu! Bu En 

Büyük Zuhur, halktan ve onlarda bulunan her şeyden daha kutsaldır ve kutsal 

kalacaktır! Her kes, bu âlemdekilerin çabalarının üstünde bir düzeyde 

uçmalıdır ve yeryüzündekilerin tümünün eğitilmesine çalışarak, onları insan 

makamına yakışır bir şekilde doğru yola kılavuzlamalıdır. Tüm dostlar, 

Yüceler Yücesi Tanrı yolunda; azarlama, şiddet, üzüntü ve benzeri güçlüklerle 

karşılaşmak durumunda kalmışlardır. Şimdi, artık Tanrı yolunda bu çektiklerini 
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yok edip yararsız duruma düşürmemeye, kendi derece ve makamlarını 

korumaya çalışmalıdırlar. Tanrı’ya yemin olsun ki; bu gün, ödül ve O’nun 

yolunda çekilenlerin karşılığını alma günüdür. Makamlarınızdan gafil kalmayın 

ve kendi değerinizi bilin! Dünya serap gibidir, çok yakında yok olacaktır. Bu 

gün Tanrı yolunda ortaya konulan her davranış şekli, kalıcı ve kaybolmaz bir 

anı niteliğindedir. Bu gün, insanların gerçeklik güneşini görmelerini, en büyük 

perde engellemiştir. Eğer bu perde çekilirse; herkesi çevreye tavaf eder olarak 

görürler hatta inananlardan birinin çevresini de dönerlerdi. 

22.  Allah’a şükürler olsun ki, gerçeklik güneşinin ışıkları görünmüş ve bu  âlemi 

kaplamıştır. Her erdem ve bilim sahibinin algılanmasının çok üstün-deki bir 

derecede ilahi erdem ve bağış ortaya çıkmıştır. O’nun kelimesiyle tanışan ve 

hatırasıyla şereflenmiş olan kimse ne uğurludur. Melekût kita-bının bir harfi, 

gökyüzü ve yeryüzünü kaplamış olanların tümünden daha değerli ve önemli 

olup, hatta onlarla karşılaştırılması bile yapılamaz! Çok yakında, derece ve 

makamlar ortaya çıkacak ve Kalem-i Alâ ‘dan levih-lerde yazılı olarak bu 

âleme akan her şey görünecektir. Emir O’nun elindedir, O istediği gibi yapar 

ve istediği gibi hükmeder! O iktidar sahibi ve her şeye gücü yetendir. 

23.  Bu Mazlumun Farsça çağrısını dinle! Hak en büyük hapishanede, haksız bir 

şekilde her türlü sıkıntı ve olumsuz durumun etkisi altında alıkonmuş olup 

yardım edeni aramaktadır. Söyle: Ey dostlar ve Ey mühürlü manalar şarabını 

içenler! Yardımcı; görünürdeki ordular ve mevcut silahlar değildir ve 

olamazlar. Yardım; kutsal kelime, güzel ameller ve ruhani karakterlerle 

sağlanabilir. Ey ehli Baha! Bu mazluma, davranışlar ve ahlak askerleriyle, 

ayrıca sabırla yardımcı olunuz. Sakın hiçbir kimse, insanları üzecek ve 

gönülleri sıkıntıya düşürecek davranışlarda bulunmasın! Tüm dünyadaki 

ordular, bu belirtilen nitelikli ordularıyla karşılaştırılamaz. Gönül ve ruh 

şehirlerinin kapıları bu ordu ile açılmaktadır. Nice şehir ve kasabalar, bir kutsal 

davranışla Yüce Ufka yönelerek tüm isimlerin Malikinin eteğine 

bağlanabildiler. Güzel ahlâkın Güzelliğini bulup algılayan kimseye ne mutlu! 

24. Yöneticiler için adaletten daha iyi bir davranış, elbise ve süs yoktur ve olamaz 

da! Dünyayı adalet ışığıyla aydınlatan ve kitleleri insaflı şekilde yöneten 

yöneticilere ne mutlu! Adaleti başarabilen bir yönetici, Kalem-i Alâ’nın 

Kitapta en açık şekilde belirttiği gibi, O’na yakın kullardandır. O, Tanrı’nın 

yanında en yüksek makama sahip olup, en ulu ve en nurludur, çünkü 

amirlerden, vezirlerden, hüküm edenler ve servet sahibi olanların hakiki 

feyyazın feyizlerine ulaşabilmeleri çok zor görünmektedir. Yani bu dilde kolay 

olup ancak, kalben ne yazık ki kesinlikle çok zordur! Eğer onlardan birisi bu 

makama ulaşmışsa, o Tanrı’nın yanındaki en yüce kullardan sayılır 

25. Herkes, bulunduğu her hangi bir aşama ve durum için Kalem-i Alâ’dan 

emredilen emanet, diyanet, dürüstlük, iffet, davranış ve diğer her türlü ahlâk 

kurallarından gafil kalmamalı. Herkes En Yüce Ufuk’a bakmalı ve kullar 

arasındaki uyuşmazlıkları gidererek, onların ilahi doğruları bulmalarına 

çalışmalıdır. Tanrı’dan, herkesin adalet ve insaf süsüyle süslenmelerini 

sağlayacak bağışlarını isteyiniz! Gece ve gündüz insanlara öğüt vererek 
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yapmaları ve yapmamaları gerekenler konusunda yol gösterenlere ve ilahi 

yolda daha iyiye doğru gitmeleri için uğraşanlara ne mutlu! Tanrı dostlarından 

birisinin gaflete düşüp bu ilahi günde kendine yakışmayan başka şeylerle 

uğraşmaması için, bu konuların önemi açıkça anlatılmalıdır. O bilgili, aydın ve 

en büyük öğüt vericidir. O’ndan başka en büyük ve en ulu bir Tanrı yoktur. 

26. Gerçekten, Yüceler yücesi Tanrı’nın dostları, her zaman O’nu anan olmalı ve 

iyi davranış biçimleri gösterecek şekilde ilahi yolda ilerlemelidirler. İnsana 

yakışan gerçek şanı budur. İşte O, Rahman’ın kutsadığı, onu ortaya çıkararak 

emir ve hükümlerine mazhardır. Dünyadaki gönül şehirlerini; sevgi ve ruhlarda 

iyileştirme sağlayan askerlerle fethetmeleri umut edilmektedir. Ola ki; fesat ve 

düşmanlık kalmayıp kokusu bile yok olsun.  Dünyadaki kötüler, her çağda 

iyiliğe ve gerçek bağış sahibinin bağışlarına engel olmuşlardır. Bir taraftan 

kendilerini iman sahibi gösterdikleri halde, diğer taraftan, dünya gözünün 

benzerini görmediği bir makamdan yüz çevirmişlerdir. Bu davranışlarından 

ötürü, Allah’a sığınırım! Onlar, kupkuru bir yaprağa bağlanıp benimsemiş ve 

Sidret’ül Münteha’dan yüz çevirmişlerdir. İşte budur gafillerin makamı! 

Tanrı’dan onlara ıslah ve teyit dilerim. O’nun gücü her şeye yeter. 

27.  Eğer bu gün, birsinden bir davranış ortaya çıkarsa, o davranış amellerin sultanı 

olarak Tanrı kitabında yazılmıştır. Bu gün; hizmet, yardım, kararlılık, anma ve 

övgü günüdür. Tanrı’ya yemin olsun ki; bu gün bir zerre, güneşin makamına ve 

bir damla, denizin yüceliğine ulaşabilecek bir güçtedir. Çünkü zuhur güneşinin 

parıltıları dünyayı kaplamıştır. Ey Tanrı’nın topluluğu! Varlık Malikinin 

Emrine, son derece bir çaba, hikmet ve birlik göstererek yardımcı olunuz! Bu 

zamanı ganimet biliniz! Çünkü yüzyıllar ve çağlar, bugünün bir anî ile 

karşılaştırılamaz! Din gününün Maliki, Apaçık kitapta kendisi buna tanıklık 

etmektedir! 

28. Tanrı kullarının tüm işlerdeki tutumu, geçmişteki bağışlar ve yarlıgamaya göre 

olmalıdır.  Onun için tüm davranışlara dikkat edilmelidir! Özellikle iyilik 

gözlerinin onlara baktığı, ululuk ve büyüklük denizi serpintilerinin üzerlerine 

döküldüğü ilahi dostlar, sakın her hangi bir kişinin üzüntüsüne neden olacak bir 

davranışta bulunmamalıdır! Tüm insanların yararı için engelleyici olan her 

eylem, kesinlikle uygun değildir ve uygun olamaz! 

29.  Âlemlerin sevgilisine şükürler olsun ki; Dostun yanına yöneltmiş ve O’nu 

tanıma irfanıyla süslemişsiniz! Tanrı’dan O’nun iradesi doğrultu-sunda 

yaşamaya, tanıma ışığına ve anılmasına ulaşmayı dileyiniz. Emrin Kalemi 

dostlarına, en önemli şeylerden olan Emir’de sonuna kadar kararlı olmayı 

vasiyet ediyor. Duydukları her şeyden gönlünü kaldırıp Sevgilinin 

söylediklerine yönelenler dışında, hiç bir kimse bu makama ulaşamaz! 

Görülüyor ki; İnsanların birçoğu, anlatılan hikâye ve efsanelere aldanarak, 

birlik denizinin kıyılarından yoksun kalmıştır. Oysaki halk tarafından bilinen 

veya duyulanların birçoğu, ya aslında doğru olmayan veya anlamı doğru 

algılanmayan konulardan oluşmaktadır. Her bir durumda, yüceler yücesi 

Tanrı’yı anmalı ve ondan başkasından kesilmiş olmalısınız! Engellere 

üzülmeyiniz, gücünüz yettiği oranda, Emre yardım için ayağa kalkmalısınız! 
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30. Sevgi iddiasında bulunanların sayısı pek çok olmasına rağmen, yaptıkları ilahi 

yardımlarla toprak âleminden yön çevirip Tanrı’ya yönelmiş olanlar dışında, 

En Yüce Ufka bakan gerçek vefalı kimseler son derece az görünmektedir. Nice 

insanlar zuhurun doğmasını beklemekteydi! Ancak, dünya ufkundan en büyük 

güneş doğduğunda, Ancak Allah’ın istediklerinin dışındakiler perdeli kalarak 

O’nu tanımadılar.  

Ey Allah’ın cariyesi! Hiçbir gücün ayırmayacağı şekilde, Tanrı sevgi ipine yapış ve 

son derece sevinç ve gönül rahatlığı ile zuhur Malikini an! Bu gün artık her 

türlü bağlantılar kesilerek reddedilmiştir. Çünkü gün, artık Tanrı ile olan 

bağlantı günüdür. Her kim bu düzeye ulaşmışsa, o Yüce Cennet’in 

sakinlerinden sayılmaktadır. Âlemlerin sevgilisinin sevgisine ulaştığın ve 

anmasıyla meşgul olduğun için şükret! 

31. Kitabı Akdes’te her kesin bir işle uğraşması emredilmiştir. Bu gün Tanrı 

sevgisi iddiasında bulunanların her biri, bir işle uğraşmalıdır. Herkesi 

mükemmel olarak görüp değerlendiriniz.  Güzel ve içtenlikli öğütlerle onları 

bir iş veya ticarete yönlendiriniz. Herkesin yararı bundadır. Kalem-i Alâ’dan 

bu konu özellikle vahiy olduğuna göre, kuşkusuz bu çabanın meyveleri ortaya 

çıkacaktır. Eğer Tanrı’nın dostları, şimdiye kadar indiril-miş olan hükümlere 

göre davranmış olsalardı, kesinlikle uyuşmazlık söz konusu olmazdı. Çünkü 

herkese gönül alçaklığı, huşu, teslimiyet, razılık, sevgi, emanet, diyanet, şefkat, 

doğruluk ve safa emredilmiştir. Bu Kul, zayıf kişilikte olanları, Tanrı’nın hatırı 

için son derece sevecenlik ve arınmışlıkla bağış denizine yönlenmelerini 

sağlayacak ve kendisine verileni en doğru şekilde koruyup O’ndan başka her 

şeyden kesilmişliğin doğuş yeri olabilecek olan ruhları ortaya çıkarmasını, O 

kerem eteğe yapışarak yalvar yakar durumda dilemektedir. 

32.  Ey yönüme bakan, yüzüme yönelen ve adımı çağıran! Belâ ufkundan yükselen 

çağrıyı dinle! Benden başka garip ve mazlum başka bir ilâh yoktur. Tüm 

kullara, her bir durumda kutsallığı ve arınmışlığı emir buyurmamıza rağmen, 

onların kutsal eteği nefsin şüpheleri ve kötü arzuların günahlarıyla 

bulaştırdıkları görülmektedir! Cemal-i Kıdem’e ve İsm-i Azâm’a yemin olsun 

ki; inananlar emredilenlere göre davranmış olsalardı; şimdi tüm uluslar, her 

sebeplerin sebebi olanın yönüne  kabullenmiş olarak görürdünüz. Bu gün öyle 

bir gündür ki; dağdaki kaya, en yüksek haykırışla herkesi kutsallığa ve 

arınmışlığa çağırmaktadır! Çünkü kalpler arınmayıp kutsallaşmadıkça, 

Sevgilinin yüzünü gerçekten göremez ve O’ndan görünen tüm ilahi eserlere ve 

tanrısal aşamalara ulaşamazlar. Eğer insanlık sağgörüye sahip olsaydı, 

Tanrı’nın düşmanları arasında görünen davranışlar bile, her şeyi kapsayan 

Yüce Allah’ın ilmini görmeleri için yeterli bulunmaktadır. Halkın Hak’tan 

perdelenmesinin esas nedeni, O’nun her şeyi örten gizli adı olmuştur. Bu adı o 

şekilde ortaya çıkmıştır ki; insanların çoğu kendini bilgin, Hakkı bilgisiz 

saymışlardır. Onların kuruntu ve sanılarına rağmen, Tanrı Emrindeki hizmet 

kuşağınızı, ihmalde bulunmayacak şekilde sımsıkı bağlayınız. İnsanların, 

Tanrı’nın adıyla dilenmesine engel olunuz! Her bir durumda Emrin tebliği ile 

ilgileniniz! Bu olunca, tüm işler razılıkla sonlanır.  
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33.  Eğer yeryüzü sakinlerinin tümü, Rızvan adıyla adlandırılan Necip Paşa 

bahçesin anmak isteselerdi, şüphesiz hepsi kendilerini yetersiz ve acizliklerini 

itiraf etmek zorunda kalacaktı. Gerçekten dünya ve içindeki tüm inananların 

gözü, buna benzer bir günün görünmesi ile karşılaşmamıştır.  Âlemlerin 

Maksudu o bahçeye yönelmesi ve girişi yani beyan tahtına yerleşmesi durumu 

ve irade dudağından açıklamasını o anda, tüm âlemdekilerin anılmasından 

üstün olmuştur… Evet; o günün parıltıları ve görünüşü dünyanın anlayış ve 

algılamasının üstündedir. Kapıcı adıyla anılan ve Rızvan olarak isimlendirilen 

O bahçeye özgü olmak üzere,  o günler yer ve gökte tüm isimler Rahman’ın 

tecellisiyle zuhur etmiştir. O günlerde dostların bir kısmı, O’nunla yüz yüze 

görüşmeye ve O’nda görünenlere erdiler. Cemal-i Kıdem’ın o bahçeye girişi ve 

çıkışında İlahi ayet ve deliller görünür, açıkta ve ortada idi ve tecelli 

yansımakta ve aydınlatmakta idi. 

34.  İnşallah herkes, Tanrı yönüne hareket etme amacına ulaşabilsin, yani ilahi dini 

düşmanlık ve kin nedeni yapmasınlar. Herkesle son derece uyum, hoş görme 

ve sevgi ile görüşerek kelimeyi açıklasınlar. Kabul edilirse ve yüzünde 

Rahman’ın aydınlığı görünürse Yüce Tanrı’ya şükretsinler, yoksa sevgisizlik 

algılamadan onu kendi haline bıraksınlar. Zeki, sağlam, mükemmel kimseleri, 

beğenilmiş karakteri ve ruhani olan ahlakından dolayı herkes sevgi gösterir ve 

beğenir. Ama gafil olan kimseleri Tanrı’nın hatırı için sevgi gösterilmeli, öyle 

ki; rahmet ve bağış kaynağını düşmanlık nedenini sanmasınlar. Yani yeryüzü 

tümüyle müsterih olsun.  

35.  Gerçekten bu gün doğruluk dünyanın baharıdır. Rahmet Fıratı akmakta, inayet 

denizi dalgalanmakta, bağış bulutu inmekte, yüzdeki ışık parlamakta, gizli sır 

görünmekte ve İsm-i Azam’ın güneşi âlemin en yüksek ufkundan doğarak 

etrafı aydınlatmaktadır. Ne mutlu, O’na ulaşan yüksek anlayış sahibi ve sezgili 

kimselere!  Ne yazık, onları geçici nedenlerle her şeyin yaratıcısından ve kalıcı 

bağış ve iyiliklerden yoksun bırakan kimselere!  

36.  Bu Mazlum ve Zindanlının mektubu; manalar denizi ve ilahi beyanından 

sarhoş olup Dostun anılmasıyla yoğunlaşan ve sönmüş kimselerin 

alevlenmesine neden olan, Ali adıyla bilinen Tanrı dostlarından birisi içindir. 

Ey Ali! Doğru yolun şafağı sökülmüş, iyilik ve bağışın güneşi doğmuş ve 

parlamaktadır. O’nun ışıklarından habersiz ve ilgisiz kalan kullarının 

aydınlanmasına çabala ve onları başlıca amacına kılavuzla! İlahi kelime, 

donmuş kimselere ateş ve solmuş ruhlara su değerindedir. Öyleyse her bir 

durumda, varlık âleminin sakinlerini, Rahmani bilgi suyu ve Rabbani yanan 

ateşiyle alevlendirmen ve tazelenmen gerekir. Tüm insanlar, Tanrı ile 

görüşebil-meyi istediler ve hâlen de istemektedirler! Fakat görüşme güneşi 

doğup kavuşma denizi dalgalanınca, çoğu O’ndan yoksun kaldılar! Bu da, Hak 

ile halk arasındaki engelleyici perdelerden başka bir şey değildir. Ne mutlu, 

Tanrı adıyla bu gün ayağa kalkanlara! Ne mutlu, sağlam ve kesin bilgi 

parmağıyla o perdeleri kaldırana! 

37.  Bu gün beğenilmiş olan şey, Yüceler Yücesi Tanrı Emrinde kararlı olmaktır. 

Bu en yüksek ve en ulu makama ulaşan bir kimse, tüm iyilik ve bağışlara 
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ulaşmış demektir. Belalar, sıkıntılar ve güçlükler sonsuz bağışın sahibi 

Tanrı’nın dostlarına özgüdür. Ne mutlu ondan içene! Ne mutlu, âlemlerin 

yaratıcısı olan Tanrı Emrinde sükûnet ve sabırlı olana! Tanrı’nın iyilik ve bağış 

yüzü size yöneliktir ve inşallah bundan sonra da size yönelik kalacaktır. Olup 

bitenlerden ötürü üzgün olmayınız. Bakınız! O herkesin iyiliğini istediği ve 

tüm insanları Yüce Ufka çağırdığı halde, hiçbir varlık âlemi sakininin başına 

gelmeyen O’nun başına geldi. Halkın şanı işte budur! Onlar Yüce Tanrı’dan ve 

O’nun sağlam ve kesin bilgisinin doğuş yerinden vazgeçip kendi kuruntularıyla 

uğraşmaktadırlar. Çok yakında, davrandıklarını anlarlar ve kendi haline 

inleyeceklerdir. İnşallah, sizler sonsuz sevinç denizinden içer ve aydınlık ufka 

bakmayı seçersiniz!  

38. Dost buyuruyor! İlahi ateş alevlenmekte ve Tanrısal ağaç en yüksek yerde 

konuşmaktadır. Fakat Tanrı’nın hoş sesini duyacak kulak bulun-mamaktadır ve 

Tanrı’nın irfan tecelliyatına ulaşan gönül de yoktur. İnsanların birçoğu kendi 

kuruntuları nedeniyle ayetlerin Sultanından habersiz ve ilgisiz kalmışlardır. 

Şüpheyi, irfana tercih etmişlerdir. Sağlam ve kesin bilgi yerine, kuruntularına 

inanmışlardır. Fakat çok yakın zamanda, kendilerine zarar verdiklerini ve 

davranış şekillerinin gerçek dışı olduğunu anlayacaklardır. Bu günün erdemine 

ulaşanlar, en büyük erdeme ulaşmış kimselerdir! Çünkü yaradılışın amacı 

Hakkın irfanıdır. O’ndan perdelenmiş bir kimse, merhametli Tanrı’nın yanında 

beklentilerini bulmamanın acısını duyacaktır. Ne mutlu sana ki, bu yüce 

nimetin değerini biliyorsun! Her zaman varlık âlemi sevgilisini, dilden ve 

gönülden anmalısın! 

39.  Herkese hikmetli olmayı emrettik. Hikmet ise, insanları en büyük denize 

yaklaştıran eylem ve davranış şekillerine özendirmektedir.  Tanrı’dan, 

bildirdiği buyrukların tatlılığının kulları tarafından algılana-bilmesi için 

yardımlarını diliyoruz. Öyle ki; bu açıklananların tatlılığını bir bilmiş olsalar, 

tümü kendilerinde bulunanı bir yana bırakarak, bizde bulunanlara bağlanmış 

olurlardı! İlahi levihlerde, herkese tekrar tekrar temiz amellere ve beğenilen 

ahlaka emrettik. Hayatıma yemin olsun ki; temiz ameller her zaman üstünlük 

sağlamıştır! Ey Benim isminin oğlu! Bu âlemde beğenilmiş davranışlar, her 

zaman zafer sancakları gibidir. Ne mutlu o kimseye ki; bu yaşamın iki günlük 

sevgisinin çekiciliği, onu sonsuz iyilik ve hayattan yoksun bırakmamıştır. 

Herkese, davranış biçimlerinin askerleriyle, Tanrı Emrine yardımda 

bulunmalarını öğütlüyoruz! Her hangi bir kimseden, Tanrı’ya saygı adına, 

halkın doğru yolu bulmasını sağlayacak bir davranış şekli görünürse, o eylem 

kalıcı niteliktedir, o amelde yok olma ve başkalaşma olayının 

gerçekleşmeyeceğine bu mazlum tanıklık etmektedir! 

40.  Ey Tanrı’nın cariyesi! En baştan beri Kıdam Maliki olan Tanrı, en büyük 

zindandan, her an varlık sakinlerini Abha Ferdevsine ve en Yüce Ufka davet 

etmektedir. Bu çağrıya uyup en yüce makama ulaşana ne mutlu! Bugün artık 

yücelik ve alçaklık ayrımı kalktığı gündür. İster erkek ister kadın olsun, 

Tanrı’ya yönelen herhangi bir kimse O’ndan sayılmakta ve onun dışındakiler 

halkın en yüksek aşamasında olsalar bile, Rahman’ın yanında hüsran içinde 
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bulunanlar olarak anılmaktadır. Ey Tanrı’nın Cariyesi! İrfanına ulaştığın ve 

Ufkuna yöneldiğin için Âlemin Sevgilisine şükret! Bu makamın değerini bil! 

Geceli gündüzlü O’nun anmasıyla uğraş ve O’ndan başkasından kurtularak 

özgür ol. Dünyanın güçlüklerinden ötürü üzülme. Âlemin Sevgilisinin 

durumunu bir düşün! Son derece olumsuzluklar altında bile, en büyük 

cezaevinde oturmaktadır. Hayatıma yemin olsun ki; görünen ne varsa, yok 

olacaktır. Mülk ve melekût; tek, bilgin ve bilici Tanrı’nın dostlarına aittir. 

 

41.  Kutsal Ağaç, yapraklardan birisini anıyor, ta bu ilahi anma onu Rabbani 

sonsuz feyizlerine ulaştırabilsin. Bu Rızvan gününün sabahı, Cemali Kıdem 

kendi yapraklarının anmasıyla meşguldür. Bugün, Tanrı cariyeleri son derece 

kutsallık ve arınmışlıkla âlemlerin Malikinin övgüsünü dile getirmeyi ve 

O’ndan başka her şeyi yok saymayı öğrenmelidirler. Bugün, her hangi bir 

kimse Tanrı sevgisine ulaşmışsa, tüm iyiliklere ulaşmış ve beğenilip kabul 

edilen her şeye sahip olmuş demektir. Bu yüce ve yüksek olan makamı, 

Tanrı’nın adı ve yardımıyla korumaya çalışınız. 

42.  Ey Kavim! Bu günün değerini biliniz! Bugün bağış ve ululuk güneşi; Evrenin 

ufkundan doğarak her tarafı aydınlatmıştır ve beyan denizinin dalgaları dinlerin 

karşısında görünmektedir Kendinizi O’ndan yoksun bırakmayınız. Tanrı’ya 

yemin olsun ki; bu gün, Tur’da konuşan zuhur tahtına oturduğu ve Tanrı dağı 

kavuşmayı geçekleştirdiği için, Mele-i Alâ’da bayram ve kutlama vardır. 

Çünkü bugün, O’nun yıldızı parlamakta, denizi akmakta ve ağaçları sayılmaz 

meyvelerle süslü bulunmaktadır. Bu gün, gönlün en tasasız günüdür. Ne mutlu 

O’na ulaşanlara! Ne mutlu içten inanmışlara! Ne mutlu kalıcılığın kutsal 

suyunu sağ eliyle tutup, bağış kapısını tüm yeryüzünde yaşayanlara açanın 

adıyla içene! 

43.  Bu gün beyan melekûtu, âlemlerin Aranılanın ayetlerinden ötürü heyecan 

içinde ve beyan denizi, acıyan Tanrı’nın hoş kokularıyla dalga-lanmaktadır. Ne 

mutlu o kimseye ki; bireysel davranışları, onu yazgı’nın Malikinden ve ışığın 

tan yerinden alıkoymamıştır. Dünyanın toz toprak sayılan bazı bireyleri, Emrin 

hizmeti için yaratıldıkları halde, karşı çıkmak amacıyla ayaklandılar. Kur’an 

inananların davranışlarına baktığında Rahmanın başına gelenleri öğrenip 

anlarsın! Bin iki yüz yılı aşkın süreden beri, gece gündüz tartışma ve irdeleme 

içinde kitaplara bağlı olarak okudular ve Yüceler Yücesi Tanrı’nın zuhurunun 

gerçekleşmesini beklemişlerdi! Emrin yıldızı irade ufkundan doğduğunda, o 

gelmesi yolundaki beklentiler, kitaplar ve bilgilenmelerin hepsi kılıç şekline 

dönüştürülerek kayaların haykırmasına ve bulutların inlemesine neden olacak 

şekilde Âlemlerin Sevgilisine vuruldu. 

44.  Gün çağırmakta, güneş müjdelemekte ve ay en iyi haberi vermektedir. Ey 

Dostlar! Her şeyi bilen Tanrı geldi, tanıklık ediniz! Saklı olan ışık apaçık 

görünmekte, gönülden O’na koşunuz! Sular müjdeliyor, denizler dans ediyor 

ve ovalar haber veriyor! Ey kullar,  kendinizi bilgi denizinden paysız ve 

görücülük güneşinden yoksun bırakmayınız! Sevinç veren rüzgâr eserek, 

solmuş olanlara canlılık ve yenilenme bağışladı! Bu kutsal günün niteliğini ve 
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önemini anlatmak için, söz eksik ve yetersiz kalmaktadır. Bu günün değerini 

anlayan ve kutsallığına tanıklık eden her kulun durum ve davranışı ne güzeldir! 

Biricik Dost’tan, herkesi kendi bağış denizinden ve doğruluk güneşinin 

görünmesinden,  her koşulda yoksun bırakmamasını diliyoruz.  

45.  İlahi Kitap’ta yapılması irade buyrulan davranışlar, açık şekilde belirtil-miştir. 

Bu temiz eylem ve davranış, tüm kokular arasında saf misk kokusunun 

yayılması değerindedirler. Sözleri bırakınız ve kendilerinizi pak davranışlar, 

ruhani ve nurani ahlakla süsleyiniz Bu fani Hizmetçi, dostların Tanrı yanında 

kabul süsüyle süslenmiş her şeyde başarılı olmalarını ummaktadır. Gerçekten, 

eğer insan ilahi sevgi ateşiyle alevlenmemişse ve gerçek öğütçüler ve dostların 

arkadaşlığından yoksun kalmışsa, günleri boşa gitmiş, ömrü gereksiz özlem ve 

kaygılarla anlamsız şekilde geçmiştir. O hâlde hepimiz, Tanrı’nın bağış göğüne 

elimizi kaldırarak, kullarının kendi rızasına ulaşmaları ve şeytani nefsin 

kötülüklerinden korunması için, O’ndan başlangıcı bulunmayan iyiliklerini ve 

yeni yüce erdemlerini dilemeliyiz. O güçlüdür ve her şeye gücü yetendir. 

46.  İnşallah her an yaşam şarabından içer, âlemlerin sevgilisinin anılmasıyla 

meşgul olursunuz. Hepiniz, yüce birlik göğünden vahiy olunan İlahi Emir’lere 

göre eylem ve davranışlarda bulunmalısınız! Halkın ayrıcalığı, ilerlemesi ve 

kurtuluşu O’na bağlıdır ve O’na bağlı kalacaktır. O’na göre eylem ve 

davranışlarda bulunan her bir kimse mutlu olmuştur. Allah’ın birliğine inanma 

ve o birliğin doğuş yerinin bilinmesinden sonra iki şey gereklidir: Birincisi; 

düşmanların karga sesi ve iddiacıların savlarına rağmen, sanki hiçbir şey 

olmamış gibi, Tanrı’ya yönelmekten alıkoy-mayacak şekilde sevgisinde 

kararlılıktır. İkincisi ise; O’nun insanlar arasında sonsuza dek var olacak ve 

gerçeğin gerçek olmayandan ayırt edilmesini sağlayacak olan emirlerine 

uymaktır. İnşallah, Tanrı iradesinin bu âlemde uygulanması ve başarısı için 

çabalarsınız. O, gerçekten öğüt veren ve her şeyi bilendir. 

47.  Ey Muhammed Takî, Allah’ın Bahası üzerine olsun! Bu en büyük Zuhurda, 

Emrin yardımcısı olan Tanrı askerleri, her şeyden arınmış eylemler ve 

beğenilmiş davranış şekilleridir. Herkesin bu askerlerle Tanrı’ya yardımcı 

olmaları gerekir. Bu gün anma ve övgü günüdür. Bu gün arınmış davranışlarla 

yaşama günüdür. Açıklanan bu bilgiler, herkesin O’na bakması ve O’na bağlı 

kalması için, tüm yaratıklara acıyan Tanrı’nın kaleminden tekrar tekrar 

akmıştır. Arabozuculuk, çekişme ve kavga Tanrı’nın sevdiği şeyler değildir. Ey 

Tanrı’nın (Hizbi) topluluğu! Bu zamanı en büyük kazanç olarak görünüz! 

Belki, sonsuz olanın hoş kokusuna ve anmasına ulaşmanızı sağlayacak eylem 

ve davranış şekillerine ulaşırsınız! 

48.  Ey Ruhani Dost!  Ruhani bahçeden yayılmakta olan gönlün hoş kokusu, 

özleyenlerin kokma duygusunu ıtırlı etmiştir. Suphanallah! Tanrı sevgisinin 

hoş kokusuna bir bakınız! Onun nüfuzu, sağlamlığı ve yüceliği ufukları 

kaplamakta ve sağlamlığı varlık âleminde sonsuza dek kalıcı bulunmaktadır. 

Bu gün en büyük gündür. Işıkları en büyük güneş gibi tüm âlemleri 

kaplamıştır. Eylem ve davranışları; Ayette belirtilen kökü kutsal topraklarda, 

dalları Mele-i Alâ’da bulunan, temiz ve taze meyveleri kesintisiz oluşan ağaç 

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



14 

 

önemindedir… Öyleyse hepimiz, dünyayı aydınlatacak Rahmani başarılara 

neden olan, eylem ve davranışlarla ayağa kalkmalıyız. Bu gün dünyadaki tüm 

taife ve kabileler, davranışların ve düşüncelerin karanlığında tutsak olup helak 

olmaktalar, Bu sözün amacı, tüm Tanrı dostları her anda, insanlarla Tanrı 

karakterleriyle davranmalarını hatırlatmaktır, öyle ki; Tanrı’ya olan gerçek 

bağıntıları herkese açıklanarak ispat edilsin. (bu tercüme gözden kaçmıştı)  

49. Ey yaşı küçük olan! Şu anda karşımda duran mektubun okundu. Tanrı’ya 

şükürler olsun ki; yaşamının ilk günlerinde gerçek Kâbe’yi kabul ettin ve O’nu 

anlayabildin. Bağış Tanrı’nın elindedir, istediği kullarına bağışlar. O’dur bilgin 

ve her şeyi bilen. Nice insanlar istek ve arzularına rağmen yaşamların sonuna 

kadar Aranılan’ın irfanına ulaşamadılar. Ancak Tanrısal bağış ve yardımla, sen 

yaşamının başlangıcında bu en büyük bağışa ulaştın. İnşallah, İlahi ağacın 

gölgesinde sakin şekilde oturan, korunan ve hep O’nun anması ile uğraşan 

olursun. 

50. Ey Dostlar! Karanlık içinde bulunan dünyaya lamba ve ışıksızlığa nur olunuz! 

Bu âlemdekilerin tümüne, son derece sevgi ile davranınız. Bu en büyük 

Zuhurda; ayrılık, arabozuculuk ve kavga tamamen yasaklanmıştır. Yardım; 

Arınmış eylemler ve beğenilmiş davranış şekilleri aracılığıyla yapılmalıdır. 

Halkın maliki olan Rabbinizin Emrine en büyük kararlılıkla sarılınız! Sonra da 

her şeyi bilen ve onlara egemen olan Tanrı’nızın Kitaptaki emirlerine göre 

davranınız! 

51. Ey Ebher’in oğlu! Hapishane ufkundan doğup parlayan gerçeklik güneşinin 

ışıklarına ant olsun ki; Kalem-i Alâ’dan Kitap’ta yasaklanmış kötü davranışlar, 

Hakka döner keza kullar arasında Emrin zuhurunda duraklamaya neden 

olmaktadır, Onun için, her kesin Tanrı’nın buyruklarına göre eylem ve 

davranışta bulunmasını diliyoruz. Belki O’nun hoşnutluğuna ulaşabilirler. Bu 

gün Tanrı’nın askerleri ve yardımcıları, eylem ve davranış şekilleridir. Bu 

askerlerle, kulların gönül ve ruhlarını fethedilmelidir. Söyle; kabul ve 

hoşnutluk elleriyle takva yolunu tutunuz! Tanrı’nız,  en yüksek yerde oturmuş 

olarak gerçekten sizin yardımcınız, sürekli geliştirici ve kurtarıcınızdır.  

52. Ey Sadık! İnşallah sıdkın kaynağına ulaşır ve O’nu anarak gününü geçirirsin.  

Her şeyin uygun görülüp görülmemesi, ilahi gücün elindedir. O neyi uygun 

görürse, o herkesçe benimsenmiş ve neyi uygun görmezse, benimsenmemiş 

olur. Bu gün gerçek dost, içten Sıdk’ın kaynağı olanı tanıyan ve ona bağlı olan 

kimsedir. Eğer biri, tüm güzel ve beğenilmiş davranışlarla bezenmiş, fakat 

vahyin kaynağı ve ilhamın doğuş yerinden gafil kalmışsa, işte o kişi Tanrı 

Arşında gafillerden sayılmaktadır. Aynı şekilde, eğer birisi tüm ilahi kitaplara 

dayanarak konuşur ve vahyolunan öğütlerle insanları uyarırsa, fakat Hakkı 

tasdik etmezse, o artık sadık değildir ve olamaz da! 

53. Ey Tanrı’nın dostları ve inananlarının topluluğu! Sürekli çabalayınız! Belki; 

mezarda yatanları, mühürlü şarabın etkisiyle ayağa kaldırırsınız. Bu gün artık 

oturma günü olmayıp, ayağa kalkma günüdür. Fakat bu ayağa kalkma, hikmet 

ve beyan ile gerçekleştirilebilir. Yüceler Yücesi Tanrı’nın adıyla beyan 

Kevserinden içen, görünür ve görünmeyen sanı ve kuruntu tozlarından 
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temizlenip arınmış bir gönülle, O’na yönelen kimseye ne mutlu! Eğer böyle bir 

kimse uyumuş olsa bile; Tanrı’nın yanında, ayakta duran, duyan ve konuşan 

olarak sayılmaktadır. Çünkü onun tüm organlarından, hatta saçlarından bile 

Tanrı sevgisi görünmekte ve Tanrı’nın iyilik ve bağışlarından güç alarak 

hizmette dimdik durmaktadır. Dünyadaki insanların feryatları bu ayakta 

durmaya engel olamaz ve bu dili, Varlık ehlinin bağırtıları konuşmaktan engel 

olamaz! 

54. Söyle: Ey yeryüzündeki Tanrı Dostları! Yüceler Yücesi Tanrı’nın bu günkü 

yardımcısı ve destekçisi bireyin ahlak ve davranışlarıdır. Tanrı’nın hatırı için 

bu ikisine bağlı olan erlere ne mutlu! Takva, âlemin aydınlanmasını ve 

inananların doğru yolu bulmasını sağlayan aydınlanmış bir lambadır. Eğer 

Emrin başlangıcında Tanrı sevgisi iddiasında bulunanlar, emir ve hükümlerine 

bağlı kalmış olsalardı; yaşadığımız âlem, şu anda iman ışığıyla aydınlanmış 

durumda bulunacaktı. Bu günlerde, sevgi iddiasında bulunanlardan 

çektiklerimizi düşmanlardan çekmedik. Tanrı’ya yemin olsun ki, bu Mazlum 

yapılanlardan ötürü açık bir üzüntü içindedir. 

55. İnşallah tam sıdk ile kulların Yaratıcısının Emrinde sabit ve doğru durabilen 

biri olursun. Sönük bulunanları, yanmakta olan Tanrısal ateşle 

alevlendirebilmen ve susuz olanları en büyük yönden akan arı şaraptan 

içirebilmen için sürekli çabalamalısın. Eğer bu gün, göz sahibi biri bulunur ve 

İlahi levihlerden bir levhi okuyup gerekli coşkunluğa ulaşırsa, Rahman’ın 

hizmetinde candan ayağa kalkarak, âlem ve içindekilere göz kapatıp O’na göz 

açar! Ey Sadık! En büyük deniz akmakta, ululuk göğü yükselmekte, iyilik ve 

bağış güneşi doğmaktadır. Söyle: Ey kullar zaman varken, kendinizi Abha 

şarabından mahrum bırakmayınız ve kuruntu içinde kalarak yakin doğuşundan 

gafil kalmayınız. İnşallah Rahmanın beyan ateşiyle, öyle alevlenirsin ki; onun 

harareti seninle olan kimselere de etkili olsun, ta hepsi en büyük bağışa 

ulaşarak Kıdem yönüne yönelsinler.  İnşallah Rahma’nın İlahi beyan ateşiyle 

öyle alevlenirsiniz ki; onun sıcaklığı, sizinle birlikte olanları da etkileyerek 

hepiniz en büyük bağışa ulaşasınız ve kıdam yüzüne yönelesiniz. 

56. Dilde sevgi iddiasında bulunan bir dost, gerçekte Sevgilinin zararına dönüşen 

davranışta bulunan birisi ise, acaba böyle bir kimseye uygun olan ve yaraşan 

şey ne olabilir? Dost kelimesi ona yakışır mı? Sevgilinin yanında hiç dost 

olarak anılabilir mi? En Yüce Gök’te oturan Tanrı’ya yemin olsun ki, hayır! 

Gerçek Dost; Dostun sevgisinin Kevserinden içip sarhoş olan ve O’nun 

hoşnutluğundan başka bir şey istemeyen kimsedir. Yani kendisine özgü bir 

isteği, dileği ve hayali olmayıp, tüm bunların hepsini dostun hoşnutluğunda 

görendir. Demek oluyor ki; Gerçek Dost, O’nun izni olmaksızın bir eylemde 

bulunmayan ve O’nun hoşnutluğundan başka bir şey istemeyen kişidir. 

57. Tanrı’dan, Emir konusunda o Cenâbın bilgilendirmesini ve Emri’ne yardımda 

bulunmasını diliyorum. Kalem-i Alâ’dan Baha kitabında vahyolunan 

yardımdan amaç, eylem ve davranış askerleri vasıtasıyla yapılan yardımdır. Bu 

askerler, dünya askerlerinden daha güçlü ve daha cesur durumda 

görünmektedir. Dostlara selam yolla ve de; Tanrı’nın bu günkü askerleri olan 
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arınmış eylemler ve beğenilmiş davranış şekillerine sarılınız! Hayatıma yemin 

olsun, bugün gönül şehirleri bu askerlerle fethedilmektedir. Bu en büyük 

Zuhurda, en büyük bağış ve en büyük inayet görünmektedir. Küfretme, 

lanetleme ve başkalarında üzüntü ve kaygıya neden olma gibi eylemler, herkes 

için yasaklanmıştır. 

58. Ey Gulam! İnsanların Yaratıcısının Malikinin levhine daha önce de ulaşmıştın. 

Sana, bütün can ve gönül ile Tanrı Emrinin hizmetinde ayağa kalkmak ve 

kararlı durabilmek için, bir bağış olmak üzere, bu en yüce ve kutsal levih şimdi 

de vahyolundu. Bu gün herkes yeteneğine göre son derece hikmetle Emre 

yardım etmelidir.  Ne mutlu bunu yapabilene ve eyvahlar olsun perdelenmiş 

olanlara! İnsanoğlu varlığından istenilen şey, Hakkın irfanı ve Emre 

yardımıdır. Her kim bunu başarırsa, bütün iyilik ve yardımlara ulaşmış olur. 

Emre hizmet, İlahi Emrin tebliğ edilmesidir. Tüm levihlerde de vahyolunduğu 

gibi, tebliğ işlemi hikmetli şekilde yapılmalıdır. İnşallah daimi şaraptan içer ve 

Tanrı yönüne bakanlardan olursunuz. 

59.  Ey Dostlar! Temiz ameller ve ruhani ahlak, en büyük denizden ayrılmış bir 

nehir gibidir. Mülk ve melekût âlemleri devamınca akabilen bir süreklilik arz 

etmektedirler. Bu en büyük bağıştan yoksun kalmamaya çalışınız. Şeytanlar 

sürekli pusuda bekleyip, doğru davranışlarda bulunanı vazgeçirmek ve 

benimsemiş olanı karşı çıkan duruma düşürmek için çeşitli aldatmaca 

girişiminde bulunmaktadırlar. Gurur sarhoşluğu birçoğunu yakalamış ve 

itaatsizlik kadehi gönül binalarını yıkmıştır. Tanrı Emrinin hizmetinde ayağa 

kalkan, konuşmasında O’nu anan, kitabında vahyolunan ile davranan, 

sevgisinde kararlı ve doğru duran, kazasını benimseyen, ipine yapışan, eteğini 

tutan, tüm işlerinde elinden geleni yaptıktan sonrasını Allah’a bırakan kula ne 

mutlu!  

60.  Âlemlerin Sevgilisinin çağrısını dinleyiniz! İsm-i Azam’a yemin olsun ki; kim 

bu çağrıyı dinlemişse, dünya ve içindekilerden kurtularak, son derece sevinç ve 

gönül rahatlığı içinde Emrin hizmetinde ayağa kalkmıştır. O’nun bağışı ve 

yardımı o kadar büyüktür ki; Açıklanması anlatım ve sözün sınırının dışındadır 

ve kalemler onu anmakta güçsüz ve yetersiz kalmaktadır. Bu günlerin değerini 

biliniz! Emirde son derece kararlı şekilde durunuz! Bakınız, Kendisi En Büyük 

Hapishane’de,  toplumların arasında tutuklu bulunmasına rağmen, her kesi En 

Yüce Ufka çağırıyor!  Ne mutlu bu Emirde düşünen ve beğenilen davranışlar 

elbisesiyle süslenen kimseye! İşte O, O’na ulaşanlardan ve içten 

inananlardandır. Allah’a ve Âlemlerin Rabbine şükürler olsun. 

61.  Ey Hüseyin! Varlık Sultanının irfan denizinde, gemiye benzer olan Hüseyin 

kelimesine sımsıkı bağlan! Her ne kadar bu kelime eski ise, yani önceden Emir 

Mazharları bu kelime ile konuşmuşlarsa da, bu gün yepyeni bir süs ile 

görünmüştür. Çünkü bugün, gerçek İsrafil, kelimelerin vücutlarına yeni manevi 

bir ruh üflemiştir. İşte o kelime şudur: “Kim Tanrı ile birlikte ise, Tanrı da 

onunla beraberdir”. Eğer bu denizde seyredersen, kendini yeni bir ruh ve 

ölçülmez güven içinde görür ve ufukların güneşinin sevgi havasında istek ve 

özlem kanatlarıyla uçarsın. Gönül rahatlığı, sevinç ve neşe ile doğru ve adaletli 
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yolda yürürsün. Hüseyin’in çağrısı her zaman ve her an yükselmiştir. Tanrı’dan 

herkese, bu en büyük bağışa ulaşmasını dilerim. O güçlü ve her şeye gücü 

yetendir. 

62.  Ey Yaprak! İnşallah irade ağacından esen esintiyle hareketlenirsin ve 

konuşmalarında O’nu anarsın. Eğer İlahi iyilik ve bağış güneşi sende parlarsa, 

öyle bir aşamaya ulaşırsın ki; cennet bahçesi yapraklarının davranışıyla 

karşılaşıp ezgilerini duyarsın. Bütün ömrünce, mutlaka Aranılan’ın anmasıyla 

uğraşır, yaşamını ve varlığını Âlemin Sevgilisinin övgüsüne adarsın. Nice 

yapraklar gece ve gündüz ağacın anmasıyla ilgili oldukları halde, ağaç 

göründüğünde, Tanrı’nın istediklerinin dışında kalanların hepsi, kuruntu 

zehirleriyle zehirlenerek en düşük aşamada kaldılar. Bu günlerin değerini 

biliniz ve her zaman şükrediniz. Çünkü bugün, yaptıklarınızın doğruluğu 

onaylanmış ve O’nu irfan kadehinden payınıza düşeni almanız sağlanmıştır. 

Âlemde bulunan hiç bir şey bu makamla karşılaştırılamaz. 

63.  Âlemin yaradılışı ve Adam’ın şekillenmesindeki amaç, Yüceler Yücesi 

Tanrı’nın irfanıdır. Bu irfan aslında yaşamın şarabıdır ve böyle de olmalıdır! 

Ona ulaşan her bir kimse, kalıcı yaşama ermiştir. Tanrı’ya şükürler olsun ki; bu 

yüce makama ve bu yüksek aşamaya ulaştın ve İlahi irade ufkundan doğan 

manalar güneşinin ışıklarıyla aydınlandın. Bu makamın değerini bil ve olup 

bitenlerden ötürü üzülme! Tanrı düşmanlarından çektiklerimizi düşündüğünde, 

sevgi ve rızası yolunda gördüklerin sana kolaylaşır! Dostun sevgisiyle acı 

tatlıya ve zehir bala dönüşür. Çok geçmeden halkın perdeleri kalkacak, 

yaptıklarının sonucunu görecek ve kendilerine ağlayıp ağıt yakacaklardır. 

Şüphesiz adaletle iş gören ve her şeyi bilen Yüce Tanrı, zulüm görenin hakkını 

zulmü yapandan alacaktır. O’dur güçlü ve her şeye gücü yeten. Sevgisiyle 

tanıştığın ve göğün en yüksek katında anıldığın için Kıdam Malikine şükret! 

64.  Bu hususta, Hz. A’lâ, Farsça Beyan’ında, Şeyh Ahmed Ahsaî’den “Allah’ın 

Bahası üzerine olsun”, bir söz aktarmıştır: “Kaim (Mehdi)’in zuhurunda, 

konuşacağı bir kelime karşısında üç yüz on üç ermiş kişilerinin ona  tahammül 

(dayanamayacakları) edemeyecekleri kelime nedir” diye birisi sorduğunda, 

büyük Şeyh, cevap verme konusunda kararsız kalınca ve soran sorusunda çok 

ısrar edince,  “ Kaim senden;  Hz. Ali’nin veliliğinden elini çek derse,  çeker 

misin?”  demiştir. Soruyu soran hemen çekinerek “ hâşâ, hâşâ”  şeklinde cevap 

vermiştir. Hz. Âlâ bu makamda şöyle buyurmaktadır:  “ Gerçekliğe ulaşanların 

yanında her şey açıktır ki; Şeyh Hazretleri, Hz. Kaim’in dilinden ona bir 

kelime duyurunca, söylenene dayanamayıp kâfir durumuna düşmüş oldu! 

Çünkü Şeyh’in söylemek istediğini anlayamadı”.    

  En Büyük Zindanın ufkundan doğan Kıdem güneşine yemin olsun ki; eğer birisi bu 

beyanda taklitten ve evhama olan  bağlılığını keserek derin düşünürse Emrin 

azametini anlamış olur. 

65.  Ahsenu’l Kısas’ın yorumu (Yusuf Suresi), kavmin nezdinde bulunan 

anlayışına göre vahyolunmuştur. Bu vahyolunuş, gafil ve bilgisiz durumda 

olanların, bilim ceberutuna belki yükselebilsinler diye mükemmel bir bağış 

olmuştur. Yorumun içindekilerin birçoğu, Furkan ehli tarafından bilinip anılan 
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konulardır. Eğer başlangıçta Tanrı iradesine göre açıklanmış olsaydı, kimse 

ona dayanamazdı ve hatta var olamazdı…. Onun için O Yüce Varlık, kendini 

ilk önce Bab (Kapı) olarak zahir buyurdu. Bunun nedeni, halkın gönül 

kuşlarının, o günlerde belirtilen seviyenin üstünde uçmaya güçlerinin 

bulunmayışıdır.  ………İnsan anlayışının üstünde konuşmayan Yüce Allah, 

halkın zayıf ve perdeli görünmesinden ötürü, onlara bir bağış olmak üzere, 

Gerçeklik Güneşinin Kıdem denizinde ancak damlanın niteliğiyle konuşmasına 

ve zerreleri anabilmesine izin vermiştir. Onun için Başlangıç Noktası, Babilik 

adıyla zahir olmuştur. Bu görünüş şeklini bile benimsemeyen halk, velilik ve 

benzeri anlatımı nasıl benimseyebilirdi! Oysa bu makamların hepsi, hatta 

üstündekiler, O’nun bağış denizinin bir damlasıyla görünüp ortaya çıkmakta ve 

bir emriyle de ortadan kalkmakta ve yok olabilmektedir. 

66. boş 

67. Kalem-i A’lâ en büyük zindandan tüm dostlarını anar, ta hepsi son derece 

paklık ve arınmışlıkla Rahman’ın günlerinde akmakta olan beyan kevserinden 

içebilsinler.    Dostların çoğu, en kutsal eşiğe ulaşamamış ve İlahi kelimelerin 

anlamlarının ne olduğunu algılayamamışlardır. Onun için, bu günün İlahi 

emirlerinin oluşturduğu yasa ve kuralları yerine getirmekten yoksun 

kalmışlardır. Bazıları da, nefsanî istekleriyle işledikleri çirkin davranış 

şekillerini Tanrı’ya bağlamışlardır. Ayrıca bazı zavallı insanlar da, Emrin 

varlığından haberdar olmadıkları için, onlara bakarak doğru yoldan 

uzaklaşmışlardır. Senin için gerekli olan şey, Emrin hizmetinde ayağa 

kalkmaktır. Zayıf olan insanları, nefsanî isteklerinin kalıntılarından temizleyip 

kutsallaştırmaktır. Kutsal Melekûttan vahyolunan Kitab-ı Akdes’de, bildirilen 

tüm İlahi emirler, örtüsüz perdesiz şekilde açıklanmıştır. Herkes O’na uygun 

davranış şekilleri göstermelidir.  Anlama ve düşünme gücü olan her hangi bir 

kimse, gerçekleri derin düşündüğünde, bu ilahi Emrin, nefsanî isteklerden 

kutsal olduğunu algılayacaktır. Her kesin kutsallık Kevserinden içmesine, son 

derece arınmışlıkla En Yüce Ufka bakmasına ve Tanrı’dan vahyolunan 

buyruklarla davranmasına çaba göstermelisin! 

68.  Ey Rahman’ın kulları! Varlık Âleminin Aranılanı, bu en büyük zindandan 

sizleri anıyor, iyilik ve yüceliğe neden olabilecek davranışlarda bulunmaya 

vasiyet ediyor. Dünyaya yokluğun gücü yakalamıştır ve her an sonuçları ortada 

görünmektedir. Tanrıya bağlı olan ve adını anan dostların, biricik Aranılan’ının 

yardım ve gücüyle öyle davranışlarda bulunmalıdırlar ki; koku alan her kes, 

kutsallık ve arınmışlığın kokusunu onlardan alabilmelidir. Bu gün hizmet ve 

arınmış davranışlarda bulunma günüdür. Tanrıdan, her kesi uygun bulunmayan 

davranış kalıntılarından temizlemesini ve gerçek huzura ulaştırmasını 

diliyorum. Beyan güneşinin ışıklarıyla sizleri aydınlattığı için Yüce Tanrı’ya 

şükürler sununuz! 

69. İlahi vahiy kaynağının ve Tanrısal emirlerin doğuş yerinin irfanından sonra, en 

büyük davranış şekli, sebatlı durmaktır. İnananlar, inandıklarına o derece 

kararlı şekilde bağlı olmalıdırlar ki; yeryüzü sakinlerinin tümü, onları yakınlık 

denizinden uzaklaştırmakta yetersiz ve güçsüz kalmalıdır. Kararlı durma 
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kadehinden içip, en büyük ruhani gelişme ve olgunluğa ulaşmış olanın makamı 

ne güzeldir. Çünkü o, yakın duranlardandır. Kuruntu vadisine yönelip yolunu 

şaşıranları, yakin ufkuna kılavuzlayınız. O Bilgilidir ve size Öğüt Verendir. 

70.  İlahi bağış elleri herkesi eğitmiş ve Mazharlarının diliyle bu âlemdeki herkese, 

İsmi A’zamin görünmesini müjdelemiştir. Birlik ufkundan ilahi ışığın 

doğmasından sonra, İlahi bağış eliyle manalar kadehinden içenlerin dışında 

kalanların hepsi, kendi boş ve anlamsız davranışlarıyla uğraşmaları sonucunda 

O’ndan uzak kaldılar. Onların bu durumuna Allah’ın Kendisi de tanıktır.  

İnşallah kararlı durma şarabından içer, iyilik ve bağış kaynağının anmasıyla 

anılırsınız! 

71.  Ey Ali! Bu Mazlumun Farsça olarak çağrısını dinle! Bu günlerde, benzeri 

görülmeyen olaylar başımıza geldi. İlk günlerden bu yana, günlerimiz 

düşmanların kontrolü altında geçmiştir. Tanrı yolundaki sıkıntı ve darlığa 

sabırlı davranmış ve şükretmiş olan bu mazlumun üzüntüsü, sevgi iddiasında 

bulunanların bazı davranışlarından kaynaklanmaktadır. Allah’a yemin olsun ki; 

bazılardan ciğerleri yandıran ve gönlü yakan olaylar görünmüştür. Çünkü bu 

davranışların zararı bizzat Ağaca dokunmuştur. Ta (Tahran) zindanında, zincir 

altındaki durumu gelip görenler, yüzümüzdeki ferahlığı ve sevinci görürdü, 

şimdi ise insaf gözüyle bakan herkes, başımıza gelen sıkıntı ve belalardan ötürü 

ağlamaktadır.  Hayatıma yemin olsun ki; En Büyük Haber’i getirenin başına, 

Kalem-i A’lâ’yı ağlatan ve inleten olaylar gelmiştir. 

72. (Kitab-i Ahdi’den- Vasiyetname) “ Yüce Ufuk, yalancı dünya malından boş ise 

de, mirasçılar için tevekkül haznelerde eşi bulunmaz güzel bir miras bıraktık. 

Hazine bırakmadık ve zahmeti artırmadık. Tanr’ya yemin olsun! Servette 

korku saklı ve tehlikeler gizlidir… Bu dünyanın zenginliğinde vefa yok. 

Sonunda yok olan ve değişikliğe uğrayan şey itinaya lâyık olmamış ve olamaz, 

meğer olduğu kadar ola. Bu mazlumun bunca sıkıntılara ve belalara 

katlanmasından, ayet inzal edip beyyinat izhar eylemesinden maksat, yeryüzü 

sakinlerinin gönülleri birlik ışığı ile aydınlanır ve gerçek rahatlığa kavuşur 

ümidiyle, kin ve husumet ateşini söndürmek olmuştur… Ey dünya sakinleri! 

Size mertebelerinizi yükseltecek şeyleri vasiyet ederim. Tanrı takvasını 

yapışınız, mâruf eteğine sarılınız. Gerçek söylüyorum: Dil iyi şeyler anmak 

içindir, onu kötü sözlerle kirletmeyiniz…” 

73.  Zuhur güneşi doğmuş ve bağış denizi dalgalanmaktadır. Ne mutlu, son derece 

ikana ulaşarak Rahman’ın ufkuna yönelenlere ve gerçeklik güneşin parıltıları 

ile manevi denizin dalgalarından pay alanlara! Erkek ve kadın kullar, her bir 

durumda Tanrı’dan,  hiçbir kimsenin bu en büyük bağıştan yoksun 

kalmamasını dilemelidirler. O Bağışlayıcıdır,  O Esirgemeyendir. 

74.  Bu Mazlum, irade göğünden gece ve gündüz inen levihlerde, herkese makam 

ve derecelerini yükseltecek davranışlarda bulunmayı vasiyet etmiştir Ama 

Yüceler Yücesi Tanrı’nın düşmanları, güzel öğütlerden ve arındırıcı 

kelimelerden öğüt almayarak kuruntu yoluna sapmışlardır. Ayrıca gafletlerini, 

kin ve düşmanlıklarını da arttırdılar. Fakat dostların bazıları, bu öğütleri kabul 

edip yoktan var olma nedeni olan bağışa ulaştılar. Bazıları da, sadece sevgi 
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iddiasında bulunmaktadırlar. Ama eylem ve davranışlarına dikkat edildiğinde, 

yaptıklarından ötürü Allah’a sığınırım. Vahyolunan İlahi Kelime ve öğütler, 

büyüklük ve ululuğun Sahibi’nin dilinden çıkmaktadır. Hayatıma yemin olsun 

ki; Kalem-i Âlâ’dan vahyolunan öğütler, eğer taşa yapılmış olsaydı, taş yakuta 

dönüşür ve dağlara ulaştırılmış olsaydı, dağlar İlahi Kelime’nin buyruklarına 

uyarak yücelmiş olurlardı. Fakat bazı kimselere hiç etkisi olmamıştır. 

Levihlerin bazılarında, aşağıdaki benzer kelimeler vahyolunmuştur: “ Bu 

Mazlumun üzüntüsü, O’nun belaları ve düşmanlardan ötürü olmamıştır! Çünkü 

Tanrı yolunda başa ne gelirse; sevilen, kabul edilen ve şükredilendir. Ama bu 

Mazlumun belaları, hep sevgi iddiasında bulunanlardan kaynaklanmıştır…” 

75. İnşallah beyan Kevser’inden içer, varlık sevgilisini anarak zamanını geçirirsin. 

Her kim Tanrı’nın adı, bağışı ve onayı ile o Kevser’den bu içmişse, gelip geçici 

olan bu dünyanın sıkıntıları, onu kalıcı makamlara ulaşmasına engel olamamış 

ve dünya üzüntüleri onu Kıdam Maliki’ni anmaktan alıkoymamıştır. 

76.  Bu gün, Zuhur Güneşi parıltısının herkesi sardığı ve tüm İsimlerin Maliki’nin 

herkesi En Yüce Ufka davet ettiği gündür. Sinek vızıltısının onu başlangıcın ve 

sonun Maliki’nden yoksun bırakmadığı ve kuruntulu kişilerin sanılarının, 

Tanrı’nın Birliği’nden alıkoymadığı kimseye ne mutlu!  İşte pak olan şarabı 

içen ve en büyük bakış yerinin sakini olan odur! İlahi Emre kendi gözünüzle 

bakınız ve kulağınızla ayetlerini duyunuz! İsm-i A’zam’a yemin olsun ki, her 

kim bu gün vahyolunan ayetlerin sadece bir tanesinin tadına varıp anlarsa, 

yerde ve gökte olanların tümünden vazgeçip Dost’un tarafına yönelir. 

Hırsızların kötülüklerinden korunmanız için her an Tanrı’ya sığınınız. Bu gün 

hırsızların birçoğu, sarıklı olanlardandır. İşte onlar, halkı En Yüce Ufka 

yönelmekten alıkoyarak kendi kuruntularına doğru çağıranlardır. Sağlam 

tutanağa bağlanınız.  Biricik ve her şeyi bilen Allah’a küfredenlerden yüz 

çeviriniz. 

77.  Bu gün, Tanrısal hikmet ipine bağlı olmak, herkes için zorunludur. Halkı 

sevecen öğütlerle birlik yönüne doğru çağırınız! Ey İlahi dostlar, sizleri arınmış 

eylemlere ve beğenilmiş ahlaka vasiyet ediyorum. Şu kadarını bilmelisiniz ki; 

bu gelip geçici dünya, ne sevinç ne de hüzün için bir değer taşımamaktadır. 

İnşallah, Tanrı’nın bağışı ile öyle davranışlarda bulunursunuz ki, Melekût’ta 

kalıcı bir şekilde anılmış olursunuz. Ayrılık-tan ötürü hüzünlenmeyiniz. O 

Güçlüdür, Bilgilidir ve Cömerttir. 

78.  Ey İbrahim! İlahi rahmet baharı esintilerinin hareketiyle canlı ve şen 

olmalısın! Yüceler Yücesi Tanrı ayetlerinin çekiciliğini derinden bir düşün! 

Nice zamanın Halil’leri isteyerek kendilerini ateşe attılar ve nice kendini 

adamak isteyenler, kurbanlık alandan diri dönmediler. Eğer Emrin büyüklük ve 

ululuğunu anlayabilirsen, hemen secde eder ve sonra başını kaldırıp “Büyüklük 

ve Ululuk Senindir” kutsal deyimini dile getirirsin. Daha sonra da tekrar secde 

edip o kutsal deyimi bir daha söylemek gereksinimini duyarsın. Bağış ve 

yardımların çekiciliği seni öyle etkiler ki; insanoğlunun bedeni dayandığı 

takdirde, sonsuza değin ardı ardına sürekli secde edip ayetleri vahiy edenin 

kelimelerden sadece bir kelimesini anmakla yetinirsin. Hayatıma yemin olsun 
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ki,  bu Zuhur, örtülü ve saklı olmasına rağmen güneşten daha parlaktır! 

Böylece Rahman olan Rabbinin beyan denizinin dalgaları görülmektedir. 

Görenlere ne mutlu!  Anlayanların yeri cennet olsun! 

79.  Bu gün, Evrenin Malikinin adıyla Kızıl gemiye binip en büyük kararlılık-la 

bezenmiş olanlar, Tanrıya şükredip övgüsünü dile getirenlerdir. Hayatıma 

yemin olsun ki; onların yüzündeki ışıklar, beyan ve irfan âlemlerini 

aydınlatacak ve söylediklerinin hoş kokuları gerçeğe götüren kanıt ve izlerin 

iklimlerini güzel kokulu hale getirecektir. Bunlar öyle kimseledir ki; 

kınamacıların azarlanmaları, onların gerçekleri görmelerini engelleyememiştir. 

İşte onlar, dünyanın mayası ve uluslar arasındaki bağış ve yardımın İlahi 

kaynağıdırlar. Ne mutlu onlara yönelen ve sevgi eteklerine yapışan kullara! 

Kıdam Malikine yemin olsun ki, her kim onlara yönelirse, İlahi kitapta anılan 

dostlardandır. Varlık âlemindeki Baha inanırları, işte onlardır. Tanrı, Kur’an ve 

Beyan gibi önceki kutsal kitaplarda da, onların niteliklerini açıklamıştır. 

80.  Bu gün istenilen şey İlahi dostlar, kullar arasında gösterdikleri ruhani ahlak ile 

belirlenmesidir. Varlık âlemi sakinlerinin her biri, onlardan hoş kokular 

almalıdır. Sevgi iddiasında bulunanların bir kanıtı olması gerekir. Dil ile 

söylenen her şey, Rahman’ın eşiğinde kabul edilmez. Çünkü bu gün davranış, 

sözle anlatılana göre öncelik arz etmektedir. Öyleyse tüm organlarınızdan, 

güzel davranışların görünmesi için çaba göstermelisiniz. Eğer birisi Tanrısal 

cennet bahçesinden olduğunu iddia ederse, o söz sadece kanıtlanmamış bir sav 

düzeyinde kalmış olduğundan, koku sahibi onu başkalarına koklatarak 

kanıtlamalıdır. Eğer hoş kokular koklatırsa kabul edilecektir, yoksa 

reddedilmiştir. 

81.   Tanrı’ya şükürler olsun, İlahi hikmet güneşi dünya ehlinin eğitimiyle 

meşguldür, Tanrı’ya özgü ilmin denizi mükemmel bağışıyla görünmektedir.  

Tanrı ordunun başı, bu gün bütün olan Rabbani akıldır ve askerleri ise Hz. 

İnsanın temiz davranış ve ahlakıdır. Bu ordunun silahı, kılıç ve oktan daha 

keskin, kavga ve dövüş olmaksızın gönül şehirlere fethetmektedir. Yüceler 

olsun; Emir avucunda ve etkisi iradesine bağlıdır. İlahi kelimenin nüfuzu 

ölçülemez. Bu nüfuz arınmışlıktan çıkar. Takva madeninden çıkan ve Tanrı 

arınmışlıkla görünen kelime yüce ve kavrayandır. Bir topluluğa veya bir 

kitleye gerçekten telkin edildiği zaman öyle çekim olacak ki; dünyadaki ve 

milletlerin nezdinde bulunan şeyler onu doğru yoldan ve en büyük haberden 

menedemez. Onlar işte Rahman Hazretlerinin Kur’an’daki “Bunlar ne ticaret 

ve ne de alışveriş, Allah’ı anmaktan alıkoyar” diye buyurduğu kimselerdir. Bu 

insanların sevinci, Şanı Yüce olan Hakkın zikri olmaktadır, dünyanın ferah ve 

sevinci onları hakiki ferahtan alıkoyamaz. Dostun hatırı için inayet kaleminden 

akmakta olan ruhani badeden içmekteler, tevekkül ağacının gölgesinden 

uzanmaktalar, bütün anlarda gayretleri, Emrin yükselmesi ve kulların 

yücelmesi olmaktadır.  

82.        Ne mutlu, İlahi Emrin bayraklarını meşveret askerleriyle koruyan ve 

hükümlerini hikmetle yayan kimselere! Ne mutlu Birlik nuruyla dünyayı ve 

tüm milletleri aydınlanmış ve rahat bir şekilde görünsün diye öğüt, ilim ve 
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beyan askerleriyle birlik sultanını tahta oturtturan o ileri gelen erlere! Ne 

mutlu! Bu makama hizmet edene ve onu ihtilaf şeytanlardan koruyan kimseye! 

Gecikme, erteleme, zaaf, fakirlik ve isteksizliğin nedeni hep ihtilaf olmaktadır. 

Bu fani hizmetkâr, Hikmet ve beyan ışığından ordusu olmayan Sultanının 

makamını korunmasını üstlenen insanların yaratılmasını Haktan dilerim. Emir 

elindedir ve O’dur emreden, Hâkim, İktidar Sahibi, Güçlü ve Hikmetli. 

83.  Ey Tanrı’nın topluluğu! Üzgün olmayınız, Allah’a şükürler olsun ki, gönüller 

temiz ve kutsaldır. Çünkü sizler, başkasının zararına olabilecekleri kesinlikle 

düşünmezsiniz ve kutsal melekûttan Kitab-ı Akdes’te vahyolunan “Tüm 

dinlerle ferahlık ve sevinç içinde ilişkilerde bulununuz ” en büyük ayetine 

bağlısınızdır. Ey Zeyn! “Allah ile olan, Allah da onunladır”. Bu günlerin bekası 

yoktur ve olamaz. Herkes, dünyanın ıslahı ve insanların arınmasını ve Tanrı 

Emrinin tebliğine sevinç, ferah, hikmet ve beyan ile meşgul olmalıdır.   Kudret 

belirtileri, dünyanın her tarafından görünmesi ve açıklanması çok yakındır. 

84.  İnşallah İlahi bağışlara ulaşır ve insanların ahlak eğitimine yönelik 

söylemlerde bulunursunuz! Ey Tabip! İnsanlar gafil, onların eğitici ve 

öğretmene gereksinimleri bulunmaktadır. Gerek İlahi tabipler ve çağın 

hekimleri, bağış ve yardımlarla hastalıklarını saptayarak tedavisi ile ilgili çaba 

göstermelidirler! Gafil insanların, güzel eylemler ve beğenilmiş davranışlarının 

sonuçlarını algılayabilmelerine çalışmalısınız. Bu makama ulaşmaları 

durumunda,   her biri kendilerini gafillerin ve terk edilmişlerin ıslahçısı, 

eğiticisi ve birleştirici(…) görebilir. Bu Mazlumun kalemi, çoğu zaman sevgi 

ve birliği emir buyurmuş ve levihlerde anılan yardımı açık bir şekilde dile 

getirmiştir. Buna rağmen bazıları, arabozuculuk ve kargaşayı ıslah olarak 

nitelendirdikleri ve yardım saydıkları görülmüştür.  Huzurundan bir kelime ile 

dünyayı yaratana yemin olsun ki; Hayır! Tanrı Emrine yardım, sevinç ve 

ferahlık içinde, hikmet ve beyan ile yapılabilmektedir. Tanrıdan herkes için, bu 

gününe yakışanlara ulaşmasını diliyorum.  

85. Söyle: Ey Kullar! Yokluktan varlık alanına, dünyanın bayındırılması için 

geldiniz.  Arabozuculuk ve kavga insana yakışmaz ve yakışmayacaktır. Eğer, 

bu gün birisi hangi milletlerden olursa olsun, başkasının gönül üzgünlüğüne 

neden olursa, bu mazlumun yanında beğenilip hoş karşılanan kişi değildir. İlahi 

Emir göğünden vahyolunan dinin özü, halkın birliği ve barışıdır. Ey Tabip! 

Şimdi dikkat et! Bu pak olan cevher, kuruntu tozlarıyla nasıl bulaşmış ve 

cahillerin zulmü sonucu hangi seviyeye düşmüştür ki; Tanrı kulları arasında 

düşmanlığın nedeni olmuştur. İlahi ilim Melekûtundan, duru şekilde beyan 

Kevseri böyle akmaktadır. Ne mutlu, yaklaşıp Tanrı’nın adıyla ondan içen 

kimseye! Baha ehlinin Tanrı iradesi doğrultusunda yaşamalarını, birbirleriyle 

kaynaşıp dostluk ve birlik kaynağı olmalarını ümit etmekteyim. Belki bu yolla; 

İlahi bağış ve Tanrısal İlim ve gelişmeler elde ederek, dünyanın ıslahı ve 

bayındırlaşmanın nedeni olabilirler. 

86. İnşallah, söylediklerinizin gönüllere etkili olmasını sağlayacak derecede bir 

hikmetle Tanrı’yı anarsınız. Karanlık içinde bulunan dünyada, beğenilen ahlak 

ve temiz davranışlar lambasıyla aydınlanmanız için; size sevgi, bağışlama, 
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merhamet, sabır, emaneti ve doğruluğu vasiyet ediyoruz. Kitapta vahyolunan 

yardımın anlamı işte budur. Eğer bu gün birisinden, başkasında üzüntü yaratan 

veya zarar oluşturan bir davranış şekli ortaya çıkarsa, o eylem gerçekten 

Tanrı’ya dönen bir davranıştır.  Ey dostlarım, kalemimin size öğüt verir, içten 

bağlı ve güvenli olan dilimin de size vasiyette bulunur, aklın benimsemediği 

her şeyden sakınmalısınız!  

87.  Dünyanın, âlemlerin Aranılan’ına ulaşmasını, İran din bilginlerinin şüpheleri 

engellemiştir. Onlar kuruntularına bağlı oldukları halde, kendilerini ehli yakin 

olarak saymışlardır.  Bin iki yüz yıldan fazla bir süreden sonra, gösterdikleri 

davranışların sonucu duyduğunuz ve bildiğiniz şekildedir. Hepsi kutsal kanın 

dökülmesine neden olacak fetva verdiler! Destekleyen, ışık tutup yol gösteren 

ve doğru yola yönlendiren Biricik Sevgiliye, O’nu irfan kadehinden içmeye ve 

Aranılan’ın anma ve övgüsüne ulaşmaya izin verdiği için şükürler olsun! Şimdi 

gerekli olan şey hikmettir. Çünkü halk gaflet denizinde boğulmaktadır. Eğer 

cümlesinden haberdar olursalar yüz çevirmeye kalkarlar.   Bu Mazlumun 

amacı, şu ana kadar bilinmemiştir. Eğer anlamış olsalardı, hepsi bu Makama 

yönelip kendi şüphelerini, anlam yükledikleri davranışlarını ve günahlarını 

Tanrı’ya dönüş suyuyla temizleyerek O’nun çevresinde dolaşırlardı. Yüce 

Tanrı’dan, âlem sakinlerini O’nun yakınlık Kevser’inden ve ilim denizinden 

yoksun bırakmamasını dileyiniz! O’dur Güçlü, her şeye Gücü Yeten ve Bilgili. 

88. Bu Mazlum, kullara her şeyden önce, makamlarına yakışan ve bulundukları 

mertebelerin korunması için ne gerekiyorsa onu vasiyet etmiştir. Dünyada 

bulunan toplulukların, gönüllerinde yanmakta olan düşmanlık ateşinin 

söndürülmesinden başka bir amacımız olmamıştır. Çünkü alevlenen ateşi 

söndürmeden, ıslah etmek mümkün değildir.  Gece gündüz, insanların 

düzelmesine, birliğine ve barışına neden olacak davranışları dile getirdik. Fakat 

dünya sakinlerinin çoğu, bu Mazlumun öğütlerini kabul etmeyip, dünya 

kulaklarının duydukları gibi eylem ve davranışlarda bulundular. Tanrı’dan 

dileğim; her kesin arınmış eylemler ve beğenilen ahlak şekilleriyle süslenmeyi 

başarmasıdır. “Onlar Sevilen ve İstenen”e bağlı olmalıdırlar. Her darlıktan 

sonra ferahlık ve her sıkıntıdan sonra rahatlık öngörüldüğünden, sıkıntı ve 

zorluklardan ötürü hüzünlü olunmamalıdır. Kudret Mazharları’nın ve devlet 

gücünü elinde bulunduranların ayrılık ve aykırılıkları nedeniyle, üzüntü aratan 

olaylar tüm dünyayı kaplamıştır. Eğer en büyük barışa ulaşılırsa, dünya birlik 

ışığıyla aydınlanacaktır. 

89.  En Ulu ve En Kutsal Aranılan’ın eşiğine, varlık âlemini O’nu irfan ışığıyla ve 

varlık levhini “Benim var olan Kendine ibadet edilen” işaretiyle (tuğra) 

süslediği için şükretmek yakışır. O, bu âlemde beyanın göğünü diken ve 

hikmet yıldızlarıyla süsleyen bir güçlüdür. O, beyan denizini irfan 

cevherleriyle doldurdu ve dünya topluluğunu O’nun Rahman olan adının hoş 

kokularıyla ıtırlındı. Şükür ve övgü O’nadır, bağış ve yardım O’ndandır. 

Suphanallah! Işıkları, görünen ve görünmeyeni saran, çağrısı yeri ve göğü 

kaplayan bu Zuhurda, Allah’ın istediklerinin dışında, görmeye değer bir göz ve 

işitmeye yakışır bir kulak görünmemiştir. İşte bunu yapabilen birisi, dünyada 
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bulunanlardan ve ulusların kendine özgü oluşturdukları yönlendirmelerden 

ötürü, manalar denizine dalmaktan yoksun kalmayanlardandır. 

90.  Ayetlerin doğuş yeri ve delillerin kaynağı hatırına, yaradılışı var eden Varlık 

Sahibine ancak şükredilebilir. Bu söze, Kur’an döneminde Âlemlerin 

Aranılan’ın beyan kaynağından vahyolunan, “Sen olmasaydın felekleri 

yaratmazdım” kutsal ayeti tanıklık etmektedir. O’nun sözü yüce ve uludur. 

Mutlak varlık O’ndan var olarak isimlerle ve sıfatlarla süslenmiştir. Kanıt 

güneşi ve irfan denizi O’ndan doğmakta ve dalgalanmaktadır. Eğer imkân 

âleminde manalar ve beyan cevherleri zahir olmasaydı, kullara Tanrı yolu 

belirlenmezdi ve ülkelerde Tevhit hükmü de yayılmazdı. Saklı olan sırrı ve en 

yüce ve en izzetli makamı yüceler olsun.  

91.  Şükür ve övgü; iradesi en üstün, arzu ve isteği en etkili olmuş ve olacak olan 

yerin ve göğün Aranılan’ına yakışmaktadır. O bir yüce kelimesiyle, mutlak 

yokluğa varlık bağışlayıp, ilim ve bilgi süsüyle süslemiştir.   O,yeryüzü 

olaylarının iradesinden alıkoymadığı bir güçlüdür. Bağışlama ve koruması en 

fazla, bağış ve yardımı her şeyi kapsayandır. Yolunu görebilen gözler için 

görünür ve bellidir. Kanıtı açık bir şekilde ortadadır. Bağış ve yardımı yaradılış 

âlemini kapsamıştır. O,elçilerini göndermek ve kitaplarını vahiy ettirmek 

suretiyle, yaratıklarını karmaşadan gerçek huzura çağırmak ve makamlarını 

yüceltmek istemiştir. Böylelikle onların dünya toz ve dumanından arınarak, 

birlik denizine girmelerine ve yaratık âleminden kalıcı melekûta yönelmelerini 

sağlamıştır. 

92. Tanrı birliğine inananları, Tanrı’ya ortak koşanların egemenlik ve üstün-

lüğünden korunmaları ve ufukları birlik ışığıyla aydınlatmaları için gece 

gündüz anıyor ve hepsine birlik ve barış diliyoruz. Tanrı birliğine inananlar, 

kendi eksiklerini ve Tanrı’ya ortak koşanların gücünün nedenleri konusunda, 

şu ana kadar bir düşünce oluşturamamışlardır. Bu Mazlum, varlık âlemi 

sakinlerini, her an İlahi nitelikli doğru yola çağırarak Tanrı birliğine 

inananlarının yücelmesini sağlayacak sözler söylemiştir. Ama kulaklar ve 

gözler O’ndan yoksun kalmıştır. Bu eylemlerinin karşılığı olarak, birçoğu İlahi 

bağış ve Tanrısal rahmet ve korumadan uzak kalmıştır. Tanrı’dan; uykuda 

olanları, haberdar olmanın hoş kokularıyla uyandırmasını ve gafilleri bilginin 

Kevser’inden yoksun bırakmamasını diliyoruz. Böylelikle herkes O’na dönüp, 

yücelik, güç ve yükselme sağlayabilecek her aşamaya ulaşabilmelidir. İşte O, 

bir kelimesiyle, hor görülme ve alçalmayı yüceliğe, fakirliği zenginliğe ve 

cehaleti bilgeliğe dönüştüren güçlüdür. 

93.  Bu gün herkes En Yüce Ufka bakmalıdır. İsimler ve sıfatların Malikinden, 

Tanrı birliğine inananları korumasını dilemelidir. Çünkü eş koşanların ateşi 

alevlenmiş ve birlik ufkunun ışığı, sanı ve kuruntularla kapatılmıştır. Ne mutlu 

kendini Tanrı yoluna adayana! Yani, Tanrı’nın anması, övgüsü ve hizmetiyle 

ayağa kalkana! “Allah’tan önce söz söyleyemezler; ancak O’nun emri üzerine 

iş işlerler” Enbiya-27 diye buyurduğu kişi işte odur!  Yine şöyle buyuruyor : 

“Bunlar ne ticaret ve ne de akış veriş Allah’ı anmaktan alıkoyar”     
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94.  Ey İlah, Ey Tapılan, Ey Secde Edilen, Ey Padişah, Ey Muhtaç Olmayan!  

Dostlarını anlayış denizinden paysız buyurma! Zuhur güneşi ışıklarının 

görebilirliğinden yoksun bırakma! Ey Cömert! Sevgi ateşinin bir şule ile 

dünyayı alevlendirdin. Yüzünün ışıklarının tecellilerden bir görüntü ile 

yakınlarını ve içten inananları, Senin uğruna kendilerinden vazgeçecekleri feda 

alanına gönderdin. Sen; evren gücünün, gücünü azaltmadığı; yetkililerin 

büyüklülüğünün iradesini engellemediği bir Sultansın! Senin adınla “İstediğin 

gibi yapar” bayrağı yükselmiştir. Senden; bu karanlık gecede, dostlarına 

manaların Kevserinden onlara pay bağışlamanı, sonsuz hayattan tam nasip 

almalarını, lambanı şiddetli rüzgârların söndürmemesini ve Emrin ağacının 

dünyadaki sellerin koparmamasını diliyorum. Anılman, âşıkların damağında 

her tatlının tatlılığından daha tatlı ve Adın dostların için dünyadaki en hoş ve 

en güzel addır. Ey Cömert! Dostlarını koru ve gerektiği şekilde destekle. 

İstediğini yapmaya gücü yeten ancak Sensin.  Senden başka Güçlü, her şeyi 

Bilen ve Egemen Olan bir Tanrı yoktur. 

95.  Sizlere beğenilen davranışlarda bulunmanızı vasiyet ediyoruz. Her bir 

kimsenin makamı, davranışlarında görünmektedir. Çünkü davranış ayna 

gibidir. Eylem sahibinin gerçeği onda gözükmektedir. Bazı insanlar, 

kendilerince beğenilen fakat aslında istenmeyen her hangi bir davranışı, ilahi 

dostlara yalan sözcükler ve nefsanî kuruntularla aşılamaktadırlar. “Allah böyle 

kişilerden uzaktır”. Temiz olan davranışlar, diğer dav-ranışlardan daha farklı 

ve belirgindir. Eylem sahibinin kokusu eylemlerinden yayıldığından, kendine 

özgü niteliklidir. Dünyadaki yolunu şaşıranların, onları  kıdem Malikine 

ulaşmasına engelleyemeyen kimselere ne mutlu! 

96.  Söyle: Ey Dostlar! Birlik olunuz ve İlahi Emir’de ittifak ediniz.  Gönül 

ufukları hikmet ve beyan ile kuşatan ancak ittifaktır. İyilik, kötülükten apaçık 

bir şekilde ayırt edilebilir. İsmi A’zamin yüzü hürmetine iyiliğe bağlı olunuz! 

Her hangi bir inkârcı ve yalancı karga sesliden ayrılmış olunuz! Dünyadan ve 

onun oluşturduğu acılardan ötürü üzgün olmayınız. Hayatıma yemin olsun ki,  

siz kalıcı devletin sakini ve Tanrı kitabında, Tanrı’ya inanan topluluk olarak 

anılıp yazılanlardansınız. Hangi bağış, bu bağıştan daha büyük olabilir? Hangi 

makam bu makamdan daha yüce olabilir?  O’nun korunmasına ulaşmak için 

ciddi çabalar göstermelisiniz! Biz size, Koruyan ve Var olan Tanrı Emrinin 

yücelmesini sağlayacak davranışlara vasiyet ediyoruz.  Değişik inanç 

guruplarına son derece sevgi ile davranınız ve iyi geçininiz! Düşmanlık ve kin 

reddedilmiş davranışlardır. 

97.  Sözün sonunda, sizlere Tanrı takvasına vasiyet ediyoruz. İman vücudu 

koruyan zırh işte odur. O (takva), karanlıkta ışık yayan bir lamba, eksiklik ve 

yetersizlik halinde ruhani güç, yalnızlık için sürekli yardımcı ve arkadaştır. O, 

en çok istenen davranış ve en sağlam kaledir. O, bireyi kötü düşüncelilerden ve 

saldırganın oklarından koruyandır. O’nun yerine getirilmesi durumunda, çok 

güçlü davranışlar ortaya çıkmaktadır. Şimdilik, ancak bu kadarı açıklanabilir. 

Ne mutlu, ona sarılana! 
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98.  Ey İlah, Ey Sultan, Ey Padişah!  Bu sermayesi yetersiz olan, senin isminle 

tanınmıştır. O’nu gücünle ayağa kaldır! Tüm diller, Senin kuvvetini konuşup 

gücünü itiraf etmektedir. Bu damlandan servet ırmağı akıtır ve bağış 

denizinden zenginlik dalgaları oluştur. Sen öyle bir güç sahibisin ki; bir avuç 

toprağı, feleklerden daha üstün duruma getirdin. Bu kullarını izzet ağacının 

gölgesinde yerleştir, onlara erdem ve bağış bulutlarından yağdır! Sensin Güçlü 

ve Kudretli. Senden başka, Her Şeye Gücü Yeten, Egemen ve Bilgi Sahibi bir 

İlah yoktur. 

99. Bu gün beyan güneşi, Rahman’ın bağış göğünün ufkundan doğmuş 

görünmektedir. Bağışı hazır, rahmeti görünür, ayetleri inmiş, kanıtları açık ve 

belirgindir. Ne mutlu, O’na ulaşana ve ölümlü dünyaya ait nesnelerin ve 

amirlerin öfke kırbaçlarının onu yer ve göğün Mevla’sından alıkoymadığı 

kimseye! Ne mutlu, iki günlük dünyaya kanmayana! Böyle birisi, en büyük 

bakış alanına ve Tanrı’nın bağış melekûtuna bakmakta, her türlü önlem ve 

perdeler ona engel olamamaktadır. Ey Bana iman eden kimse!  Mülk ve 

melekût süresince kalıcı olabilen ve İlahi Kitapta anılan davranışlara ulaşmaya 

çalış! Herkes, Kutsal Eşik’te anılmakta ve O’nun bağışlarına ulaşmaktadırlar. 

Tanrı’dan; bağışlamasına ulaşanların, sürekli korunması için yardımlarını 

dileyiniz! İlahi kitaplarda bu gün için, Allah’ın Günü nitelendirmesi 

yapılmıştır. Ne mutlu, O’nun irfanına ulaşana ve Tanrı’dan başkasından el 

çekip kendini özgür gören kimseye .  Suphanallah! En Büyük Kitap, gözleri 

önünde açık ve görünür olmasına rağmen, onun bununla ilgilenip ondan 

mahrum kaldılar. Söyle: Baştan beri var olan dururken, sonradan çıkarılanları 

anmak uygun değildir. Bırakınız ve alınız! Bırakınız topluma ait olanları ve 

alınız Tanrı’dan gelen, sonsuz hayatın ve sürekli anılmayı sağlayacak olanları! 

Seni Kalem-i Âlâ ile eserleri ile tanıştırdığı ve  En Büyük Hapishane’de andığı 

için Âlemin Maliki’ne şükür etmelisin! 

100. Allah-u Ekber! İlahi emrin elleri, emirler ve menedilmişlerle meşguldür.  Bir 

makamda ortadan kaldırma hükmü görünür başka bir makamda ise verme 

hükmü vardır. Bazen ayırt ediyor, bazen de buluşturuyor. Saklı kalemden 

yumuşak, aydın ve içten bağlı gönüllere, “sevgi Benim içindir” kutsal kelimesi 

yazılmıştır. İşte, sevgisi hem diriltmekte, hem de yakmaktadır. Her iki durumda 

da rahmettir. Âlem, sevgi ile alevlenerek süslenmektedir. Suphanallah! 

Dostların gönüllerinin tek bir gönül, organlarının da tek bir organ gibi 

olmuştur. Bir zamanlar, Mevla’nın dilinden bu yüce kelime duyuldu; “Tanrı 

dostları bir elle almakta, bir ayakla durmakta ve bir kanatla uçmaktalar.” 

Gerçekten bu makam, her türlü nitelik ve açıklamadan daha kutsaldır. Ne 

mutlu ulaşanlara! 

101. Gök, O’nun büyüklüğünün bir tanığıdır. Denizler ise O’nun bağışının 

belirtisidir. O’ndan hayırlısını ve uygunluğu neyi gerektiriyorsa onu isteyin! 

Çünkü insan hayrın ve kötülüğün nedenini ve sonucunu bilemez. Meryem oğlu 

İsa, yakarış halinde Tanrı’ya şu şekilde dilekte bulunmuştur:  “Bende olanı Sen 

bilirsin fakat sende olanı ben bilmem”  Yükselme ve yücelme, ilerleme ve 

bağışın nedeni neyse bağışlamasını, ayrıca yakınlık, ikan ve kararlılık 
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sağlayacak sebebini takdir buyurmasını haktan dilemekteyiz, O’dur her şeye 

kadir ve kabul O’na yakışır. 

102. Kalem-i Âlâ’dan daha önce de birkaç kez akan, “Sadece kendi vatanını 

sevmekle değil, ancak tüm dünyayı sevmekle övünmelisin” şeklindeki yepyeni 

ve hoş sözü üzerinde derin düşünmelisin! İnsan; kargaşa, arabozuculuk, kavga 

ve dövüş için yaratılmamıştır. Hayatıma yemin olsun ki; insanın yaradılışı, en 

büyük amaç içindir! Levihler, bu makamın niteliklerinin detaylı şekilde 

anlatılmasında yetersiz kalmaktadırا  Ey Muhammed! Vücut topraklarına Fırat 

ol, kaybolmuş olanlara yol gösterici ol ve sıkıntılı olanlara açılış ol!   

Söylenenleri benimseyenlerden ol ve kötülüklerden kaçın! Hakk’ın sevgisini 

İlahi yardımıyla, dünya sakinlerinin gönüllerinde, herkesin onun sıcaklığına 

ulaşmasını sağlayacak şekilde alevlendirip yakmalısın! İnananların azami birlik 

içinde bulunmaları yolunda çaba göstermelisin! Tanrı yolunda sıkıntılar 

çektikleri ve ehli âlemin her türlü olumsuzluklarına uğramış oldukları halde, 

şimdi kendileriyle uğraşıp Aranılan’dan perdelenip ortada kalan kimselere çok 

yazıktır! 

103. İrfan denizinin dalgalandıranın adıyla! Ey Ali, Tanrı’ya şükürler olsun ki, 

zuhurun başlangıcında esen seher esintileriyle uyandın ve Aranılan’a ulaştın. 

Kendi sanılarıyla ilahi günleri bekleyen nice odun parçaları gibileri, Zuhur 

Güneşinin doğmasından ve Tur’da tecelli edenin görünmesinden sonra, 

bunların sadece ateşe atmaya yaraşır oldukları anlaşıldı. Onun için kendi 

nefislerinin ateşiyle yanarak yok oldular. Oğul (İsa) “ Kuru ağaç, ateşe 

atılmaya layıktır ” diye buyurmuştur. Ey Ali! İnşallah öyle bir makama 

ulaşırsın ki; dünya ve dünyadakiler, seni Emrin yardımını asla engel olmasın! 

Adımı an, ipime bağlı ol ve Yüce Emrimin hizmetinde ayağa kalk! 

104. Ey benimle yüz yüze görüşmeye ulaşabilen ve ululuk kapımın eşiğinde ayakta 

duran! Eğer ilahi dostlar, bu zuhurda Kalem-i Âlâ’dan vahyolunan buyruklara 

göre davranmış olsalardı, şimdi Tanrı Emri eksiksiz ve son derece yetkin 

durumda bulunacaktı. Fakat bazı şehir ve kasabalarda, Tanrı’dan yana olan ve 

sevgisine ulaşanlardan bazıları, emrettiklerini bırakmış, yasakladıklarını 

davranışlarında göstermişlerdir.  O işitir ve görür ancak onu saklı tutar,  O, 

Örten, Sevecen ve Cömerttir. Her davranışın bir eseri ve her sözün de bir 

sonucu vardır. İnşallah; Emirde dimdik duranlar ve Tanrı’nın yanında anılan 

Hak dostları, Emri benimseyenlerin vücudunun yeni kutsal emir ve yasaklara 

uygunluk elbiseleriyle süslenmelerini sağlayacak azami çabayı gösterirler. 

105. Bir sözcük soldururken diğeri alevlendirmektedir. Beyan ufkunun güneşine 

yemin olsun ki; Saklı Kitab’ın bir satırı bile gerçek niteliğiyle açıklansa, herkes 

dünyayı bırakarak En Büyük Denize yönelecektir. Ayrıntıları daha önce 

vahyolunan bir levihte açıklandığı gibi, şimdi dünyanın ciheti dinsizliğe 

yöneliktir. Ne mutlu Tanrı’ya yönelenlere! Şimdiki günlerde; kuruntularına 

göre yönlendirenler, son derece egemen durumda bulunmakta, sanıların 

orduları her tarafı kaplamakta, varlık yapısında eksiklik, yetersizlik ve sarsıntı 

görünmektedir. Siz, İsmi A’zam’ın gücüyle dünyayı alevlendirmelisiniz! Bu 

anlatılanlara rağmen, değişim, başkalaşma, alınma ve bağışlama Tanrı’nın 
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güçlü elindedir Ne mutlu bu günde hikmetle ayağa kalkana ve dünyayı, 

kelimenin ateşiyle doğru yola kılavuzlayana! Tanrı için söylenen her kelime 

ağaç niteliğindedir. Yaprak ve meyveleri dünyada mutlaka yeşerip 

görünecektir. 

106. Yakında bu günler sona erecek ve halkın çoğu beklemedikleri şekilde, 

kendilerini apaçık bir hüsran içinde bulacaklardır. Beyan çeşmesinden bir avuç 

toprağın, sonsuz yaşam bulabilmeleri için çabala!  Bu gün her bir kimse, mülk 

ve melekût süresince kalıcı olacak iyilik ve bağışlar elde etme güç ve 

yeterliliğindedir. Ne mutlu bu güne ulaşana ve onun sahibini tanıyan kimseye! 

Söyle! Nerede o ordular, o hizipler? Nerede Rablerin Rabbine karşı gelenler? 

Nerede o saflar ve sancaklar? Nerede o taçlar ve tahtlar? Nerede Kesra’nın 

sevinci (İran şahı)… Zuhuruna ve günlerine yakışan anı ve övgüsüne ve En 

Yüce ve Aziz olan Emrin hizmetine her kesi yardımcı olup başarmasına 

Tanrı’dan dile!    Tanrı’nın iyilik ve bağışlarına, dünyayı alevlendiren sözlerine 

ve olaylarına bakmalısınız! Çünkü O, yeryüzünde bulunanların her anlarında, 

sanı ve kuruntularından temizlenerek ilim ve yakin süsüyle süslenmelerini 

sağlayacak olan kararlılık Kevserinden bağışlamaktadır. 

107. Hakkın dostları; bir yandan inkârcı ulemanın, bir yandan itirazcı ehli Beyan 

denilenlerin, zorbalar ve firavunların yaptığı olumsuzluklara rağmen, onları 

ilahi Kevserinden alıkoymayacak makama ulaşmalıdırlar. Emir ne kadar büyük 

ve yüce ise, belâ ve sıkıntıları da o oranda büyük olmaktadır. Ancak bu gün 

bağış göğü yükseldiği ve iyilik denizi görünmüş olduğu için, belâ ve sıkıntı 

görülmemektedir. Eğer bir yandan belâ ve sıkıntı kadehleri görünüyorsa, bir 

yandan da Abha Yüzü, beyaz eliyle ölümsüzlük kutsal suyundan 

bağışlamaktadır. Bir yandan karga sesi yükselmişse, öbür yandan da katışıksız 

şarap akmaktadır. 

108. Söyle: Ey Hakkın Dostları! Yüz çeviricilerin azarlamasından ve tanımak 

istemeyenlerin inkârından ötürü üzülmeyiniz! Çünkü her zaman, bu davranışlar 

Yüceler Yücesi Tanrı gerçeklerinin bir kanıtıdır. Eğer bilgisiz, aymaz veya 

cahil olan birinden, uygun olmayan bir söz duyarsanız, bunun bir önemi 

bulunmamaktadır. Çünkü bu sözün sahibi ve onunla birlikte olan her şey çok 

yakında yok olacaktır. Siz ise, bu gün Rahman’in beyan Kevserinden 

içmektesiniz ve ayrıca  “Siz Bendensiniz” sözünü de duymaktasınız! Şu anda, 

çevreyi dönen meleklerden biri şu şekilde dilekte bulundu: “Ey İlahım, 

Efendim, Aradığım, Sevdiğim, göklerin ve yerin sevgilisi! Bağış denizinden ve 

erdem güneşinden dileğim odur ki, Senin sevginin yolunda yüz bin kere küfür 

ve lanetleme duysam da, kulağım bir kere “ Sen Baha ehlindensin” şeklindeki 

tatlı sözünü duymayı istemektedir.  

109. Açıklayıcı ve Bilgi Sahibi Adımla! Ey Feyzullah! Fazıl dili buyuruyor: 

Yükselmiş olan bağış bulutundan ululuk yağmuru yağmaktadır. Ne güzeldir, 

bu günde gerçek bağış sahibinin bağış ve ululuğundan yoksun kalmayan 

kimseye! İnşallah, gönüller İlahi ferahlık denizine bağlanarak, dünyadaki keder 

ve gönül üzgünlüğünden kurtulmayı başarır. Sen ise, Rahman’ın beyan 

kadehinden, tekrar tekrar içtin. İnşallah bu yüce makamın korunmasında, 
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gerekli desteği sürekli görürsün! Bu gün herkes için gerekli olan şey, en büyük 

iyilik ve bağışı sağlayabilen İlahi İstem kaynağına ulaştıracak çabayı 

göstermektir. Bu makamın elde edilmesi, ancak Tanrı’nın iradesinde tamamen 

fani olmakla olanaklıdır. İnşallah, herkes Tanrı’nın teslimiyet ve razılığına 

başarır ve Tanrı’nın emirlerine şükredici olur. 

110. Hayatıma yemin olsun ki,  şu ana kadar “Tanrı gününün”  algılanmamış ve 

olduğu gibi anlaşılmamış olması, her akıl ve insaf sahibini hayretler içinde 

bırakmaktadır. Eğer anlamış olsalardı, hepsi tam bir kararlılıkla Emrinin 

hizmetinde ayağa kalkarlardı. “ O gün, insanlar alemlerin Rabbinin huzurunda 

dururlar” Mutaffifin- 6  ayetinden perdeli durumda kalmış ve daha önce yaygın 

olan kuruntularla uğraşmaya devam etmektedir. Hayatıma yemin olsun! Halkın 

alçaklığı ve yeteneksizliği o aşamaya ulaşmıştır ki; Kalemi A’lâ şu ana kadar 

olduğu gibi kendi tarzını Kullanmamıştır. İlahi kudret parmakları, koruyucu 

irade ve etkili istemi sonucu, gözlerin görmesini ve kulakların işitmesini 

sağlayacak şekilde, perdeleri ve büyük engelleri yakıp ayırmıştır. Görme ve 

işitme yeteneği, gerçekten bu gün kullanmak üzere yaratılmıştır. Oysa bazı 

bilgisizler, halen Kur’an inananlarının kuruntularıyla konuşmaktadırlar. Zulüm 

ve gaflet o dereceye varmıştır ki; düşmanlarının karşısında dimdik duran, 

önceki ve sonraki tüm ilahi kitaplara kadar beyan göğünden indiren Hakkı 

inkâr ettikleri halde, kendilerini Tanrı birliğine inanan imanlı kişiler olarak 

sanmaktadırlar! Her zerre, acaba bu gafil kimseler neye bağlı diye, hayreti 

içinde bulunmaktadırlar. Allah onları kahretmiştir. Tanrı’dan dileğim, Emir ve 

içerdiği açıklamaların tatlılığına ve günün yüceliğine ulaşarak, kendilerini bu 

âlem ve içindekilerin etkilerinden kurtarıp özgür gören kimseleri yaratmasıdır. 

Eğer bu gün birisi, Emir ağacının gölgesi altına girmişse, değil ateş böceğine,  

dünyadaki güneşe bile gereksinimi yoktur!  Haktan dileğim; sizleri, gece 

gündüz hikmet ve beyan içinde, kulları Rahmanın ufkuna çağırmanızı ve 

kararlılık şarabından içmenizi sağlayabilmesidir. Bu gün kararlılık, Varlıklı ve 

Yüce olanın Tanrı’nın yanında, en büyük davranış şekli olarak anılmaktadır. 

111. Kulaktan yoksun olanlar duyamazlar. Kör, Tanrısal gücün güneşini ve ölümsüz 

sanat olgularını nasıl görebilir! Sağır, irfan bülbüllerinin şakırtılarını nasıl 

duyabilir! Tanrı, dünyada apaçık ve anlaşılır bir dille konuşmakta, En Yüce 

Ufuk görünmekte,  Mana Fıratı, Kalem-i Âlâ’dan akmakta ve beyan yıldızı 

varlık ufkunun doruğundan doğup bu âlemi aydınlatmaktadır. Bunlara rağmen 

Rabbine az sayıda yönelenler yani mühürlü şarabını Kayyum adıyla içenler ve 

varlık sevgilisinin irfan Kevserine ulaşanlar dışındakilerin hepsi, ilgisiz ve 

kayıtsız kalmışlardır. Onlar işte, senin Rabbinin askerlerindendir ve Rabbin 

orduları, O’ndan başkasını tanımazlar! 

112. Söyle: Şii inancında olanların gösterdikleri davranışlar, derin düşünmeyi 

gerektirmektedir. Bin iki yüz yıldan fazla süreden bu yana, camilerde ve 

minberlerde Yüceler Yücesi Tanrı’yı andıkları halde, bugün her alt inanç 

grubu, bir ipe yapışmış ve isimlerden bir isme bağlanarak gece gündüz 

birbirlerine küfür edip lanetlemekte ve kendilerini en bilgin, en erdemli ve en 

fakih sanmaktadırlar. Âlemin ufkundan zuhur güneşi parladığında ve Tur’da 
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konuşan görünüp konuştuğunda, cahil ve bilgin olanların hepsi, ilk yıllarda yüz 

çevirip İlahi ağacın kesilmesini sağlayacak fetva verdiler. Tanrının hatırı için 

söyle: O inanç grubu inananlarının gösterdikleri davranışların sonucunu 

düşünüp insaf et! Onlar, zuhurun kaynağını ve merhametli Rahmanın 

şeriatların doğuş yerini inkâr ederek, minberlerde Sidret-ül Münteha’nın ve 

Firdevs-i Âlâ’nın inlenmesine neden olacak sözler söylediler. 

113. İkan s. 130 “Davada istikamet, davanın büyük bir hücceti ve kesin bir 

bürhanıdır. Nebilerin hatemi: “İki ayet beni ihtiyarlattı” demekle bir hakikati 

ifade etmiştir. Bu ayetlerin her ikisi de “Sana emrolunduğuna göre istikamet 

göster” Huud -112 ayetinde işaret edildiği üzere, emirde sarsılmadan dimdik 

durmak hakkındadır. Bakınız, Tanrı Cennetinin  bu Sidresi, daha ilk gençlik 

çağında, Tanrı Emrinin iblağına nasıl koyulmuş, o Ahadiyet Cemalinde ne 

derece büyük bir istikamet göstermiştir.Bu sarsılmaz azim ve metanet 

karşısında  bütün mukavemetler kırılmış, bütün muhalifetler neticesiz kalmıştır. 

O Tuba Sidresine reva görülen cefa şiddetlendikçe O’ndaki şevk ve gayret o 

nisbette artmiş, O’nun içinde yanan aşk ateşi o nisbette alevlenmiştir ve en 

sonra, bilindiği gibi, bu yolda can vererek yüce alemlere uçup gitmiştir!”. 

114. Bu kutsal sözü düşünen insaflı kimseye ve büyük bir güvenle, Tanrı’nın 

kuşatılan değil, kuşatan olduğuna ve dünyanın algılamasının O’nun güçlü 

elinde bulunduğunu kesin bilene ne mutlu! Nokta (Hz. Bab) buyuruyor “ Ben 

O’na ilk ibadet edenlerdenim”.  Sözleri şaka değil, gerçek olarak söylemiştir.  

Bu gün gözün görme günüdür.  Ne mutlu, gerçek göze sahip olan ve Maksut 

Hazretlerini bu elbisede tanıyan kimseye! Gafillerin vay hâline! Hayatıma 

yemin olsun! Yüce Nokta, bu günün önemi hakkında Beyan’da “ Beyan’da O 

herhangi bir işarete veya bir anmaya  ihtiyacı yoktur” buyurdukları üzerinde 

insaf sahibi birisi, düşündüğünde, kendini âlem ve içindekilerden arındırıp 

özgür görür.             

115. Âlem bu zuhurun irfanı için yaratılmıştır. Kendinizi bu Zuhurdan ve Rahmanın 

beyan Kevserinden yoksun bırakmayınız! Yaradılışın amacının, O’nun irfanı 

olduğu gerçeğine ulaşabilmeniz için, gönül ile koşunuz! Beyan Noktası 

buyuruyor: “ Eğer birisi size bir ayetle gelirse, O’na yüz çevirmeden sakin 

olarak, O’ndan getirdiğini isteyiniz! Belki iyilik ve bağışına ulaşırsınız ” Yine 

Ceza kitabında şöyle buyuruyor: “Allah’tan bir emri duyduğunuzda sakın hayır 

demeyiniz! Çünkü Allah her şeyden daha büyüktür ve herkes O’nun kuludur ve 

herkes O’na ibadet edendir”.    Şimdi derin düşünmeyi gerekmektedir.  Önceki 

ve sonraki kitaplarda anılan “düşünme” işte budur. Her insaflı kişi,  Yüce 

Nokta’nın açıklamalarından; eğer zuhur görünür durumda bulunmamış olsaydı, 

bu sözlerle konuşmayacağını anlamaktadır. Çünkü bu gün bir kimse; bir, iki 

veya daha fazla ayeti uydurabilir. Ancak, bu her şeyi çevreleyen Zuhurun 

bağışları sonucunda, bugün Hakkın dostları, benzerini din bilginlerinin 

getirmekte güçsüz ve yetersiz kaldıkları sayısız ayeti hem konuşmakta hem de 

yazmaktadırlar.  Evet, Zuhur Güneşi Tur’da konuşanın ufkundan görünüp 

doğduğunda, insanlar, O’ndan yoksun kalmamaları veya sürekli zarar 

görmelerine neden olacak davranışlarda bulunmamaları için çok net 
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açıklamalarla eğitilmeleri de sağlanmıştır. Tanrı Emri, her gün birisinin çıkıp 

ayrılık ve uyuşmazlığa neden olacağı bir çocuk oyuncağı değildir.  

116. Kalplerin sıkıntı içinde olduğu ve temellerin sarsıldığı günlerde, bu mazlum 

örtüsüz ve perdesiz şekilde, dünya insanlarının önünde ayakta durup konuşmuş 

ve herkesi Tanrı’nın doğru yoluna davet etmiş ve doğru yola kılavuzlamıştır. 

Emir görünüp ışığı doğduğunda, perde arkasındakiler, kuşanmış kılıçlarla 

biricik ışık kaynağına karşı gelerek, hiç bir zalimin söylemediğini söylemiş ve 

hiçbir Tanrı’ya ortak koşanın bulunmadığı davranışlarda bulunmuşlardır. Ey 

Kullar! Kalem-i Âlâ’nın hareketini ve Sidret-ül Münteha’nın yaprak sesini 

dinleyiniz!  Bu Mazlumun yeryüzündekilere yaptığı vasiyeti işte budur… 

İsimleri bırakınız, manalar denizine yöneliniz! Şimdi, Beyan inananlarının 

bazıları Şii inancındakiler gibi konuşmaktadır. Bunlar da, önceki topluluklar 

gibi, bin yıldan fazla süre boyunca, davranışlarının sonucunu aynen görmüş 

olacaklardır... Ey insan topluluğu! Bu Mazlumun çağrısına kulak veriniz! Bu 

dünyanın toz topraklarını bırakınız. Eteklerinizi de onlardan temizleyerek 

arındırınız! Bu Mazlumun sizlerden yapmasını istedikleri, işte budur 

Mazlumun nasihati! Ne mutlu ona göre davrananlara!  

117. Gerçeklik güneşinin ışıklarıyla, hikmet ve beyan âlemini aydınlatan Güçlü 

Sultana şükretmek gerekir. İsimlerinden her birisi; bolluk, erdemlilik, 

koruyuculuk ve bağış kapısıdır. Onlar dünya düzeninin sağlanmasına ve 

ulusların korunmasına neden olacak eserler yaratırlar. Kendisini Kitabi 

Mübin’de “ Âlemlerin Rabbi” olarak buyurmuş Olan, Mürrebi adıyla dünyayı 

terbiye etmiş ve edecektir. Ama İran milleti, bu en büyük nimeti sınırlandırmış 

ve kendilerine özgü sanmışlardır. Diriltici adıyla yaşam ruhunu (nefhası) üfledi 

ve Güçlü adıyla diğer eserleri göründüا… Ölüm; bir alemden diğer aleme 

yükselmesi. Yani bu alemden daha latif bir aleme intikal etmesinden başka bir 

şey değildir.  Kesilmişlik içinde olan Kullar, bu makamı Yüceler Yücesi 

Tanrı’dan istemekteler.  Çünkü ruh, yükselişten sonra Tanrı huzurunda hazır ve 

O’na tavaf etmekle kendisine takdir olunan makamına yönelmektedir.   

118. Ey Şefi’! Tanrı’dan, sana mülk ve Melekût süresince bulunacak tüm 

bağışlarından vermesini diliyorum!  O diyardaki bütün dostlara, bu Maz-

lum’dan selam söyle! Belki, İsmi A’zam’ın anma gücüyle, ruhani kanatlarını 

kullanarak manalar havasında uçmayı başarırlar. Bağış ve yardım kanatlarıyla 

uçmasını, kuruntu çamurlarının engellemediği ve ikanın güçlü kanatlarıyla en 

son amaca, en yüce zirveye, en son noktaya ve en Yüce Ufka yönelen kimseye 

ne mutlu! Ey Dostlar! Bu zindan içinde bulundurulanın çağrısını dinleyiniz!  

Allah’ın gününün gereği olarak bağlı olunuz, yani kendinizi insan makamını 

örten eylem ve davranışlardan arındırıp O’na yakışan bir biçimde yönelmeliyiz.  

119. Tanrıdan, herkese arınmış ve beğenilen sözler, ahlak ve davranışlarda 

bulunmasını diliyorum. Gönül şehirleri, ancak ahlak ve davranış askerleriyle 

elde edilebilir. Tartışma,  kavga ve arabozuculuk gibi olumsuz davranışların 

hepsi İlahi kitaplarda yasaklanmıştır. Tanrı’dan, kendi şehir ve diyarlarını 

emanet güneşinin parıltılarından, doğruluk yıldızından, adalet ve insaf 

ışığından yoksun bırakmamasını dileyiniz! Emanet ve diyanet İlahi hükümler 
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göğünde parlayan ve ışık veren iki yıldızdır. Ne mutlu anlayana ve eyvahlar 

olsun gafillere! Herkesi birlik ve beraberliğe vasiyet ediyoruz. Ne mutlu 

emirlere göre davrananlara, eyvahlar olsun bırakıp ayrılanlara! Âlemlerin 

Rabbine şükürler olsun. 

120. Güçlü kalemiyle âlemi kuşatarak, itaatle veya kerhen buyruklarına boyun eğen 

tüm padişahları ve uyruklarını isimlerinden bir isminin gölgesinde sığındırıp 

makam bağışlama gücüne sahip, evrenin anmasından arınmış bulunan ayetlerin 

kaynağına şükretmeliyiz. Sonsuz Bağış Sahibi; dostlara, her an buluşma ve 

görüşme makamına ulaşacakları sözünü vermiş ve inkârcıları da en büyük 

sıkıntı ile karşılaşacağı konusunda uyarmıştır. Tüm koşullarda, O’na şükür 

etmeli ve gönül borcu içinde olmalıyız! O Varlıklıdır, O Yücedir. 

121. Bu nurani sabahta, Nisan’ın rahmet yağmurlarıyla dünyayı yenileyip süsleyen 

Tanrı’ya şükürler olsun!  Bu inayet ve bağış sadece görünür yeryüzüne özgü 

olup ayrıca Kalem-i Âlâ’nın bulutlarından vahyolunan tanrısal rahmet 

yağmurları, güvenilir gönüllerin arazisini ve beğenilmiş hoşnut kimselerin 

gönüllerini mana, beyan, hikmet ve açıklamalarla süslemiştir. Bu en büyük 

bağış ve sonsuz yüceliktir. Ne mutlu arif olanlara! Bu bağış, tüm âlemin 

şükretmekte güçsüz ve yetersiz kaldığı bir bağıştır. 

122. Bir yüce kelimesi ile söz verdiklerini yerine getiren, evrenin bilinmesinden ve 

algılanmasından arınmış olan, O en yüce ve en kutsal  Aranılan’ın eşiğine 

şükredilmelidir. Yol O’nunla göründü, terazi O’nunla kuruldu ve hesap 

O’nunla tamamlandı ve onunla “ Sûr’a uflendi, feryat yükseldi, kalbler 

sıkıntıya girdi ve dağlar yürüdü”  Yüce Kelime’nin yer ve gök arasında  

yükselmesinden sonra, O’nu kabul eden her hangi birisinin eylem ve 

davranışları beğenilip hoş karşılanmış ve hesabının sonucu eksiksiz ve 

kusursuz olarak bulunmuştur.  O,Tanrı tarafından, hesap gününde ve Zuhur 

saatinde görünen tüm bağışlara ulaştırılmıştır. Karşı gelen bir kimse ise, anılan 

tüm bağışlardan yoksun kalıp günahları artmış ve ulaştığı iyilikler yetersiz 

düzeyde kalmıştır. Yüceler yücesi, kendinden bir kelime ile herkesi tarttı ve 

sinelerde saklı olan mahşer gününü kopardı, kalplarda saklı olan her şeyi  

ortaya çıkardı. 

123. Kalem-i Âlâ şimdi dostlarını, sanı ve kuruntu içindekilerin temelleri, Tanrı’ya 

gönülden bağlı olanların korkusundan sarsılacak ve her birisinin alınlarından 

açık ve parlayan doğrultu yıldızını görebilecek derecedeki en büyük yöne 

vasiyet etmektedir. Ey Benim ufkuma yönelen! İnsanlar şu ana kadar, 

öncekilerin oyunlarıyla uğraşıp, Tanrı Gününü algılayamamışlardır. Böylece 

bazen Vasi, bazen Veli, bazen Mer’at (ayna), bazen Nakip ve Necip ve benzeri 

zikirleriyle meşgul olmaktadırlar! Söyle: Bu tezgâhlar artık durulmuştur 

kalkmıştır! Gün, Tanrı’nın Günüdür. O’ndan başkasını anmayınız! Söyle: Ey 

Gafiller! Şii hizbi, kendi söylediklerinden, davranışlarından ve inançlarından 

ne sonuç elde etmişlerdir? Ektikleri her şey, istek ve nefislerinin zehirli 

rüzgârlarıyla yanmıştır. Onların davranışlarının meyveleri, dünyanın en iyisini, 

en kötü sıkıntılar yaşattıktan sonra, şehit etmek olmuştur. Allah’ın rahmetinden 
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yoksunluk, zalimlere olsun! Dostlar, şimdi birbirlerini korumalı ve göz 

boyamacıların aldatmaca ve hilelerinden haberdar etmelidirler. 

124. Hamd;  zikir ve beyandan mukaddes ve vasıf ve delilden münezzeh olan 

âlemlerin Maksuduna layıktır ve yakışır ki;   Keskin göze sahip olanlar, 

bilginin Kevseri’ne ulaşmayı içtenlikle istemiş ve bunu başarmışlardır. Ama 

hasta gözler, ne O’nun irfanına ulaşmış, ne de elde edilmesini taliptir. Bu malın 

müşterisi az bulunur.  Çünkü O, her türlü yemekten, elbiseden, çok güzel 

nesnelerden ve renk renk dünya süslerinden münezzeh ve arınmıştır. Tanrı’ya 

şükürler olsun ki; O’nun kelimesiyle, yokluktan varlık alanına, hem O’nu 

tanıdılar hem de candan talip oldular. İşte gerçekleri yanılmadan görebilme 

yeteneğinde olanlar ve göz sahibi olanlar bunlardır.  Önceki ve sonraki tüm 

İlahi kitaplar, Onların makamlarının yüceliğine ve aşamalarının yüksekliğine 

tanıklık etmektedir. Yeryüzü onların varlığıyla yeşermekte, gökyüzü onların 

ışığıyla parlamakta ve güneş onların adıyla aydınlanmaktadır. İşte onlar, halk 

arasında Emrin elleridirler. Onlar, kendi iradesini bırakmış, Tanrı iradesine 

bağlanmış kimselerdir. Onlar, Varlıklı ve Yüce olandan bir arzu ve istekleri 

olmaksızın, her zaman O’nun anma ve övgüsünü ayakta durarak dile 

getirenlerdir. Aziz ve bağışlayan Rabbin alemlerinden tüm aleminde,  İzzet ve 

Celal, yücelik ve Cemal onlara özgüdür. 

125. Haktan, O’nun mükemmel gücünden, günlerinde yakışır ve hizmetine layik 

olan kimselerin ortaya çıkarmasını talep et ki;  dünya işleri  birlik makamından 

mahrum bırakmasın.  İşte o biricik tanrı için davranıştır. Dünyaya öğütçü ve 

eğitimci gerekmektedir. Çünkü halkın çoğunluğu ergenlik aşamasına 

ulaşamamışlar, böylece boyun eğen ve beğenilmiş kimselerin eğitim için ayağa 

kalkmalıdırlar.  Başlangıçta tadı değişmeyen sütten içirmeli, daha sonra tadı 

hoş ve temiz olan besinlerden yedirmelidirler ki, en sonunda her şeyi yiyebilen 

makamına ulaşabilsinler.   Onun içindir ki; başlangıçta kabul ve benimseme 

sağlayacak sözler söylenmelidir. Yani eğiticiler, ilahi ateşin oluşmasını 

sağlayacak yolun aşamalarında, şevk oluşturacak. yönlendiricisi ve isteklisi 

konumunda olmalıdırlar. Böylece tereddüt ve sıkıntı çekmeksizin  Sidret-ül 

Münteha’nın yaprak sesini duyarak ve Kalem-i Alâ’dan akmakta olanları 

tasdik etsinler. 

126. Yüceler Yücesi Tanrı’dan dileğim, eserlerinin yayılmasına yakışır eylemlerde 

bulunacak kimseleri ayağa kaldırmasıdır. Tüm mubelliğlerin davranışları Tanrı 

için olmalıdır. Hakk’a yönelmeli, bakmalı, izniyle konuşmalı, davranış 

şekilleriyle süslenmeli ve hükümlerine göre davranılmalıdır. Kalem-i Âlâ’dan, 

gerek tebliğ edenler gerekse Hak ile halk arasında İlahi kelimenin yücelmesini 

sağlayacak koşullar ve etkinlik ile ilgili sözler defalarca vahiy olmuştur. Bir 

makamda, bu yüce kelime, İsimlerin Maliki’nin lisanından doğarak 

açıklanmıştır: “Yüceler yücesinin diyor: Tanrı kelimesiyle buluşmaya ve ölü 

olanların diriltmeye yönelik Tanrı’ya yol almaya kararlı olan  bir kimsenin 

gerektirecek şeyler; kesilmişlik suyuyla abdest almak, vücudunu teslim ve rıza 

süsüyle süslemek, bağlılıkla zırhına bürünmek,   gıdası tevekkül, elbisesi takva, 
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yardımcısı sabır, destekçisi ahlak ve askerileri amelleri olmalıdır. Böylece 

Mele-i A’lâ ona teyit eder ve İsimler Melekûtunun ehli onunla harekette olur” 

127. İnsanların arınmışlığı ve kesilmişlik ve Emre  ve insanlara yakıştığı şeyler 

hakkında, beyan melekûtundan vahyolunan buyruklarına eğer İlahi dostlar 

uygun olan şekilde davranmış olsalardı, bugün herkes Tanrı’nın yasa ve 

kurallarına yönelirlerdi. Bir sarayın duvarına konup, güzel ezgilerle öten ve 

uçan bir kuş, bu dünyadaki insan ömrü için bir örnek oluşturmaktadır. Bu 

apaçık değersizlik ve hızlı bir şekilde akan geçicilikle birlikte halkı Haktan 

alıkoymuştur. Bunun sonucunda, dünyanın aşama ve dereceleri insanlara öyle 

perde olmuştur ki; rahmet melekûtu bırakıp cehenneme bağlanmışlardır. 

Tanrı’ya yemin olsun! Tanrı’ya yine yemin olsun ki; eğer onlar, O’ndan 

açıklanmış olanların, sadece bir tanesinin güzel kokusunu gerçekten almış 

olsalardı, dünya gibilerinin yüz bin tanesi ve onun alışverişi, onları üzmez ve 

Haktan perdelemiş olmazdı! Dünyanın sevinci, çocukların bebeklerle yapmış 

oldukları oyunlardan ortaya çıkan sevince benzemektedir! 

128. Şanı Yüce olan Tanrı’dan dileğim; Yüce Kelime’siyle birlikte, 

görünürdekilerin onları uğraştırıp ilgilendirmeyecek ve doğru yoldan 

alıkoymayacak kimseleri yaratmasıdır. Kalem-i Âlâ’dan; Emrin yükselmesine, 

varlığın ilerlemesine, insanların arınmasına ve kulların eğitilmesine dayanak 

olacak tüm görev ve söylemler akmış ve dünyaya karşı açıkça belirtilmiştir. 

Zorba ve Firavunların engellemelerine rağmen, Emir yücelmesine devam 

etmiştir. Tüm aşamalardaki zorba ve firavunlar ile halkın perdelenmesindeki 

amaç, Yüceler Yücesi Tanrı’nın buyruklarına karşı fetva veren din 

bilginleridir. Fakat onlar, işlerin sonucunun nereye varacağından habersiz ve 

kayıtsız durumda bulunu-yorlardı. Yakında köpeklere bir makam ve yücelik 

görünse de, onlar için kesinlikle olmayacaktır. Eğer insan inen levihlere, Hak 

gözüyle bakıp düşünürse, gelecekte ortaya çıkacak tüm olacakları anlayacaktır. 

129. Kalem ve yazıdan arınmış olan övgü; Baha ehlini bela ile eğitip beka 

Melekûtuna yol gösterdiği için, Yüceler Yücesine şükürler olsun.  EnYüce 

Ferdevs’in ağaçlarını kan ile yüceltip yükselten; şiddetli kazaları, belaları ve 

bitmeyen acılarına rağmen, dostlarının damağında şekerden daha tatlı tat 

bırakan O Yüceler Yücesi Güçlüye yine şükürler olsun. O öyle bir Sevgilidir 

ki; sıkıntı ve güçlükler, âşıklarının yollarında asla engel olmamış ve 

olmayacaktır. O Sevgilinize ve Sevgilimize yemin olsun ki; uğrunda 

verilmeyen can, bir hardal tanesine değmez. Ayağına sunulmayan ruhun özü, 

bir taş parçasından daha önemsiz ve daha değersizdir. Ancak bu cevheri , birlik 

sarraflarından başka kimse tanıyamaz. Gözü olmayan, Yüce Cennet’e girmiş 

olsa, neyi görebilir ki payını alabilsin? Eğer sağır Sina Ağacına yaklaşırsa, 

acaba ne duyabilir? Bu değer biçilemeyen cevherin sarrafları buyurduğu gibi; 

“Allah’tan önce söz söyleyemezler; ancak O’nun emri üzerine iş işlerler” 

Enbiya-27 Yine şöyle buyuruyor : “Bunlar ne ticaret ve ne de akış veriş Allah’ı 

anmaktan alıkoyar” Acaba, ölümü tatmayacak bir kimsenin bulunacağı mı 

sanılmaktadır? Allah’a yemin olsun ki, hayır! “Herkes ölümü tadacaktır”. 

Onun için bu can, eğer Sevgiliye sunulursa ve Aranılan’ın uğruna verilirse, 
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elbette daha iyi ve daha güzeldir! Bu söylemden dolayı Estağfurullah! Yüz bin 

aşama ve anılmadan daha üstün olan bu söylemden ötürü, yine estağfurullah! 

Yüceler Yücesi Tanrı’dan; nefis ve isteklerine inanan ve irfanından yoksun 

kalan her kes için, iç ve dış gözleriyle görecek şekilde, gözlerinin çekilen irfan 

sürmesiyle aydınlanmasını diliyorum. 

130. Her birinizi, sevgi ve âlemin ıslahına neden olacak davranışlar göstermeye 

vasiyet ediyoruz! İnsanın en büyük şanı; hikmet, cömertlik, sevecenlik, emanet 

ve diyanet gibi özellikleri göstermektir. Temiz ahlak, dünyanın en güçlü ordusu 

sayılmaktadır. Haktan; dostlarının, ahlak anahtarlarıyla gönüllerin kapılarını 

açmasına ve birlik ışığıyla ufukları aydınlatmasına olanak sağlamasını 

diliyorum. Tanrı’dan; onları başarılı kılmasını, tüm durumlarda kendine 

yaklaştırmasını ve onlara bağış göğünden rahmet ve bereket buyurmasını 

dilemekteyim. O’dur Güçlü, O’dur Her Şeye Gücü Yeten ve her isteği cevap 

veren!  Her diyardaki dostlara selam gönderiyorum. Onları iyiliğe ve yapılması 

gereken davranışlarda bulunmaya vasiyet ediyoruz.  

131. Ey Benim sıdkımın simgesi! Yeryüzünde, bu adına yakışır biçimde görünmeye 

çabala! Tanrı yanında en makbul olan sıdk, O’nun övgüsüyle ayağa kalkman 

ve günlerini O’nun Emrini anarak geçirmendir. Çünkü hiçbir sıdk, Tanrı’nın 

hatırı için konuşulan bir sözle karşılaştırılamaz! Ne mutlu, bu en yüce ve büyük 

makama ulaşan kimseye! Tanrı katında,  sıdk için, anlatılması bu levihe 

sığmayacak derecede sayısız aşamalar öngörülmüştür. Bunların bir aşama ve 

derecesi, halk arasında tanınan ve bilinen sıdk mertebeleridir. İnşallah, en 

doğru davranış olan, Yüce Bakış Yeri’nin çevresinde döner, O’na ve 

nimetlerine ulaşma çabası içerisinde olursunuz. Ne mutlu ulaşanlara!   

132. Dostlarını, varlığının bağışlarından yoksun bırakmayan,  Biricik Tanrı’ya ve O 

eşsiz Aranılan’a şükürler olsun. O, günlerin efendisinin bu kutsal gününün 

geleceğini, önceki ve sonraki tüm ilahi kitaplarda, önceden söz verip herkese 

müjdelemiştir. Gerçekten, dünyadaki tüm kalemler ve ümmetlerin dilleri, bu en 

büyük günün niteliklerini sayıp belirtmekte yetersiz kalmaktadır. Suphanallah! 

kendini gösterdi, ayetlerini indirdi, dostlarını seçti ve onları; anısına, övgüsüne, 

Emrin tebliğine, emir ve hükümlerinin uygulamasına yardımcı oldu. İşte onlar, 

azamet lisanının kitaplarda, sahifelerde ve levihlerde övülen kullarındır ve 

onlarla kullar arasında isimleri ve sıfatları görünmektedir. 

133. Bu Mazlum; işiten kulaklar kızıl kükürt gibi çok az olduğu için ne diyebilir; 

keskin gözler, kuruntularla perdelendiği için ne gösterebilir? Evrendeki tüm 

zerreler; bu gün isimlerin Maliki’nın yaptığı çağrının, Akka zindanından 

yükseldiğine tanıklık etmektedirler. Gerçeklik Güneşinin bu ufuktan doğup 

aydınlatması ve İsmi A’zam’ın görünürlüğü o derecededir ki; dünyadaki 

değişik gruplardan vicdan ve adalet sahibi olanlar, hayret ve şaşkınlık içinde 

kalmışlardır. Kötülükle uğraşanların inkârına, yüz çevirenlerin göz yummasına, 

kıskançların engellemesine ve kargaşa çıkaranların zulmüne rağmen, 

yaratıkların Maliki’nin Kalemi, gece gündüz hareket halinde bulunmakta ve 

kutsal ağacın eserleri, her yönde ve her tarafta görünmektedir. Söyle; 

padişahlık gücü ve iktidarı Yüceler Yücesi O’dur. Cahil ve reddedilmişlere 
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rağmen Emrini izhar buyurdu.  Kıdam sırları Kaleminden açıklandı, Yüceler 

Yücesi O’dur. Ne mutlu anlayan topluluğa! 

134. Bu Mazlum; öfke ve kızgınlık ateşinin alevlendiği ve dünyanın temeli 

zalimlerin yok etme davranışından sarsıldığı ilk günlerden beri, yardım ve 

destek almaksızın, “O’ndan başka bir İlah yoktur” bayrağını göndere çekmiş ve 

güçlü parmaklarıyla aradaki engelleyici perdeleri yırtıp ortadan kaldırmıştır. O 

herkesin karşısında Emrini açıkça belirtmiş, padişah ve sultanlara özel olarak 

vahyolunmuş kutsal levihlerini göndermiştir. Bazıları yerine ulaşmış, 

bazılarının ulaşması ise engellenmiştir. Ne kulların yaygarası, ne de kin ve inat 

alevleri, O’nu çağrısından alıkoymamıştır. Gece gündüz başına gelenlerden, 

ancak Yüce Tanrı haberdardır. Hiçbir kimsenin taşıyamadığını taşımıştır. Tanrı 

sevgisi, her zehiri şekere, her öfke ve kızgınlığı rahmete dönüştürdü. Yüce olan 

kelime ve Kalem-i Âlâ’nın iktidar eserleri görünce; gizlenen ve perde 

arkasında olanlar,  saklanan yerlerinden yalancı diller ve çekilmiş kılıçlarla bu 

Mazluma karşı gelmiş ve gizlice devlet memurlarını Bize karşı kışkırtmışlardır. 

Buna rağmen, O yapılanları örtmek istedik ve Hakka havale ettik. Suphanallah 

bununla birlikte İlahi beyan denizin dalgaları ve zuhur güneşinin tecellileri 

herkesin gözü önünde açıklanmakta . Ayrıca Sidret-ül Münteha, sayısız 

meyvelerle ortada görünmekte ve artmış olan yapraklarının sesiyle şöyle 

buyurmaktadır: Ey insan topluluğu, söz verilen gün geldi! Kendinizi O’nun 

bolluk ve bereketinden yoksun bırakmayınız. Bu nimetlere rağmen, Tanrı’nın 

sağlam ipine bağlanıp, gönüllerini O’ndan başkasından kurtararak özgür 

kalanların dışındakilerin hepsi gafil kalıp yüz çevirmişlerdir. 

135. Manalar ve irfan dünyasının yaşam Kevserini yeni bir giyimle süslenen, varlık 

Sultanının beyanı ve tüm devirleri padişahına yakışan şükürler olsun!  . Bu 

yaşam Kevseri; bazen harfler şeklinde görünmüş, bazen de güneş gibi doğarak 

aydınlatmış ve artan nemleri çekip İlahi sevgi sıcaklığına yatkın olan can ve 

gönülleri alevlendirmiştir. O, büyüklüğü ve gücü en fazla olandır. Suphanallah! 

Bu en büyük Rabbani zuhurda ilahi çağrının duyulmasına hazır olsunlar diye 

ağaçtan “ Benim Allah” göründü. Fakat en yüce Ferdevs kutbunda Sidret-ül 

Münteha’dan “Ben Allahım” çağrısı yükseldiğinde, Rabbimizin istediklerinin 

dışındaki herkes inkârın cezası olan cehenneme dönmüş oldular. Böylece bu 

çağrıyı ağaçtan kabul edip ağacı yaratanı ise reddetmiş oldular! 

136.  Bu Mazlumun Farsça çağrısını dinle! Bu gün için en gerekli olan konu, 

yeryüzündeki kulların, yoksun kaldıkları bağışlara ulaşmasıdır! Suphanallah! 

Gece gündüz sağanak yağmur gibi Tanrı ayetlerinin vahiy olduğu makamı 

inkâr edenler, kendilerini seçilmişlerden saymakta ve O’na ikrar edenlerden 

bilirler!  .Fakat en büyük set ve perde, kuruntu kaynağı olanlardır. Bu dünya 

sakinlerinin çoğunluğu, sanılarla eğitilmiş ve kuruntulara alıştırılmıştır. İkan 

parmağıyla kuruntu perdelerini yırtmış ve zuhur yıldızının ışıklarına ulaşmış o 

güçlü kişiye ne mutlu! 

137. Söyle: Ey Kullar! Zaman geçirmeden, Allah’ın öğütlerini dinleyiniz. Bu gün, 

Kutsal Ağaçta sayısız meyveler görünmekte ve beyan denizinde sınırsız 

dalgalar bulunmaktadır. Gerçeklik güneşi, yepyeni ışıklar ve en güzel 
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görüntüsüyle görünüp doğmuştur. Düzmecilerin gözüyle değil, kendi 

gözünüzle görünüz! Karşı gelenlerin kulağı ile değil, kendi kulaklarınızla 

duyunuz! Belki her şeyden kesilmişliğin kanatlarıyla İlahi irfan havasında 

uçarsınız! Bu gün ulaşamadığınıza ermiş olursunuz! Elinden geleni yapıp daha 

sonrasını kesilmişlik’ kanatlarıyla İlahi bağış göğüne yönelirsiniz! Tanrı’ya 

güven merdiveniyle ilahi bağış göğüne yöneliniz! İşte Hak böyle söylemekte 

ve sizi doğru yoluna kılavuzlamaktadır. İsteyen kabul eder, isteyen yüz çevirir. 

O Kutsal, Güçlü, Yenen ve Her Şeye Gücü Yetendir. 

138. Bu gün, Zuhur Güneşi zindan göğünün ufkundan doğup aydınlatmıştır. Bağış 

denizi gözler önünde dalgalanmakta, ateş kutsal ağaçta en yüce çağrısıyla 

konuşmaktadır. Fakat kullar, gafil ve perdelenmiş durumlarından ötürü 

etrafındaki olaylara kapalı kalmışlardır. Çünkü onlar, sanılarla eğitilmiş ve 

kuruntularla arkadaş olmuşlardır. Ne mutlu, kuruntu perdelerini yırtıp yakin 

ışıklarına ulaşan kimselere! Yüceler Yücesi Tanrı’dan, inleyerek ve son derece 

güçsüzlük ve yetersizlik duyguları içerisinde, yeryüzündeki tüm kadın ve erkek 

kullarını, manalar denizinden yoksun bırakmamasını dileyiniz. O Eli Açık, 

Acıyan ve Koruyandır. O’ndan başka Tek, Egemen ve Büyük bir İlah yoktur. 

139. Biricik Aranılan’ın Adıyla!  Ey Tanrı’nın kadın hizmetçisi!  Baha’nın ışığı 

üzerine olsun. Allah’a şükürler olsun ki, İlahi kitaplarda anılan ve yazılanlara 

ulaştın. Yüceler Yücesi Tanrı, dünyadaki tüm topluluklara ve etrafındaki her 

şeye bu en büyük zuhuru müjdelemiştir. Herkesi bu kutsal gün için yaratmıştır. 

Ancak bilgisizlerin şüpheleri, din bilginlerinin yönlendirmeleri ve yönetenlerin 

gücü, herkesi Yer ve Göğün Mevlasının beyan denizinden yoksun bırakmıştır. 

Tanrı’nın istediği kişilerin dışındaki herkes, kendisiyle ilgilenip O’ndan 

habersiz kalmıştır.  Yeryüzünün süsleri, dünya sakinlerinin O’na ulaşmasında 

engel olmuştur. Sayısız ermiş kişi, Yüceler Yücesi Tanrı’ya yaklaşmaktan ve 

bağışlamasından yoksun kalmıştır. En Büyük Zindan’da seni anan ve seni 

başarılı kılan Rabbine şükret. 

140. Gerçek anma ve manevi övgü; en yüce kelimenin kılavuzluğuyla En Yüce 

Ufka yönelen ve mühürlü şarabı, geleceği söz verilmiş olan Zuhurun adıyla 

içmek Baha ehline yakışmaktadır. İşte, sözünden dönmeyenlerin varlığı onların 

sözünde durmasıyla ortaya çıkmış ve irfanın gerçekliği onların irfanıyla 

görünmüştür. İlahi şükrün doğuş yerleri ve ilahi hikmetin hazineleri işte 

onlardır. Dünya onların ışığıyla aydınlanmış ve inananların benimseyip 

kabullenmesi, onların benimsemesi ile gerçekleşmiştir. Dünyanın ve ulusların 

güç ve kuvveti onları asla engellememiştir. Şüpheler, yönlendirmeler, 

ticaretlerin, kulların ve beldelerin zenginliği onları İlahi kaynaktan yoksun 

bırakmamıştır. Çünkü onlar, kesilmişliğin sağladığı İlahi gücün parmaklarıyla 

perdeleri yırtıp engelleri kaldırmışlardır. Onlar Emrin hizmetinde, Tanrı’ya 

ortak koşanları yerine oturtacak ve haksız eylem ve davranışta bulunanları 

sıkıntıya neden olan bir melekûti güç ve güvenle ayağa kalkmışlardır. Dünya 

süsleri ve renkleri onlara engel olamamıştır. Onlar, aydın gönülleri ve 

bembeyaz yüzleriyle ceza gününde feda meydanına yönelmiş ve ruhun tacını 

biricik dostun yoluna  sunmuşlardır..  
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141. Daha önceki kitaplarda, kurban olarak sadece bir kişi anılıp, nitelikleri 

tanımlanmaktadır. Bugün ise, binlerce kurban ilahi sevgi ateşi ve tanrısal 

rahmet aşkıyla en kutsal yere yönelmiş ve uğruna şehit olmayı tatmışlardır. Bu 

kutsal kimselerden birisi bile, diri olarak geri dönemedi. Buna rağmen, insanlar 

aklını başına toplamamıştır. Büyük bir gafletle, halkın gerçek sahibinin ışığını 

söndürmenin azami gayreti içindedirler. Ayetler tüm âlemi kaplamıştır. 

Yüceler Yücesi Tanrı’nın gücü, güneş gibi Manalar ve beyan ufkunun 

kutbundan doğmuş ve apaçık görünmektedir. 

142. Farsça olarak İlahi ayetleri dinle! Emrin başlangıcından bu yana, biz 

yeryüzündekileri; padişahları ve kulları, bilgili ve bilgisizi örtüsüz ve perdesiz 

olarak kulların Malikinin yoluna davet ettik. Yol açık, delil ortada, ayetler 

vahyolunmuş ve kanıtlar apaçık şekilde görünmesine rağmen; Tanrı’nın 

istediklerinin dışında kalanlar, halk kuruntulara bağlanmış ve Hak’tan gafil 

kalmışlardır. Beyan’a inananlar, kendilerini dünyanın en erdemlisi olarak sayan 

önceki inanan topluluğunun yaptıklarını gördükleri ve ceza gününde onların 

kötü eylemlerde bulunduklarına tanık oldukları halde, bu zuhurda tekrar önceki 

inananların yaptıklarının aynısını yapıp karşı gelmişlerdir. Söyle: Tanrı’ya 

Tanrı takvasına sahip olunuz! Gafillerin geleneklerinin izinde yürümeyiniz. 

Beyan Melekûtundan ve her şeyi apaçık olan Sultandan size gelene uyunuz! 

143. Yüzyıllarca minberlerde birbirlerine küfretmişlerdir ve çeşitli halk gruplarının 

her biri, kendi kuruntularına göre bir yol tutmuşlardır. Yüceler Yücesi’nin irade 

ufkundan Zuhur Güneşi doğduğunda, hepsi yüz çevirip karşı gelmek üzere 

ayağa kaktılar. İlk yıllarda arabozuculuk yapılmasının ve kutsal kanının 

dökülmesine fetva verilmesinin en büyük nedeni, din ve fıkıh bilginlerinin yüz 

çevirmesidir. Şin diyarı(Şiraz), Sat diyarı ( İsfahan) ve diğer şehirlerin din 

bilginleri, dünyayı ağlatan ve levihlerde kalemi inleten davranışlarda 

bulunmuşlardır., suphanallah İran’daki din bilginlerinin başı olan Şeyh 

Muhammed Hasan Necefli, ilk karşı gelenlerden olmuştur. Artık diğer din 

bilginlerinin nasıl davrandıklarını kestirmek güç değildir. Çünkü onlar, iğne 

ucu kadar Emrin gerçeğinden haberdar olamamışlardır.  Şimdi de o şekilde 

davrananların olumsuz sözleri ortada dolaşmaktadır. Söyle: Ey gafiller gün 

Tanrı günüdür! Bu günde O’ndan başka bir anılma söz konusu değildir. 

Kuruntuların batısından yakin doğusuna yöneliniz! Halk’ın yanında 

bulunanlardan, Hak’ın yanında bulunanlara doğru dönünüz i! Fırsatı elden 

kaçırmayınız!  Zamanın değerini iyi biliniz!  Bu günlerin bir anı bile 

yüzyıllarla karşılaştırılamaz! Bu mazlumum çağrısını dinleyiniz! Zulümden 

adalete, üzüntü ve alınganlıktan insafa doğru yöneliniz! Günler şimşek gibi 

geçmektedir. Tanrı birliğinin gerçek ışıklarına ulaşabilmek için çaba gösteriniz. 

Kuruntularına kul olanlar, kendilerini Allah’ın birliğine inanan olarak bilmekte 

ve zan yolunun yolcuları, kendisini O’ndan başka her şeyden kesilmiş olarak 

saymaktadır. Rahman’ın irade ufkundan sınav yıldızı parladığı zaman, hepsi 

apaçık hüsranda göründüler. Oysa halkın en alçak aşamasından saydıkları 

Halil’in çocukları ve Kelim’in mirasçıları (Museviler) engelleri kaldırıp 

perdeleri yırtmış ve mühürlü şarabı, geleceği söz verilmiş olan Kayyum 

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



39 

 

Hazretlerin bağış elinden alıp içmişlerdir. Buna karşılık Şii olarak tanınmış 

iğrenç din adamaları, halen duraklayıp yüz çevirmişlerdir. Allah’a yemin olsun 

ki; Onlardan, yaradılışın başlangıcından bu yana benzeri bir zulüm 

görülmemiştir! 

144. O Cenab, bu âlemdekilere Tur’da konuşanın zuhurunu, gücünün yettiği kadar 

hikmetli bir şekilde açıklayıp müjdelemelisiniz. Böylelikle göğün en yüksek 

katının sağından akmakta olan Kıdam Malikinin Rahmet Fırat’ından belki 

içerek dirilsinler ve sonsuz yaşama ulaşabilsinler. İlahi yolda olanlara selam 

yoluyoruz,  Allah’ın, bağışını, şevketini ve rahmetini müjdeliyoruz. Söyle: Ey 

Tanrı’ya yönelenler! Takva kılıcıyla, arınmış eylemlerle ve ruhani ahlakla 

Hakk’a yardımcı olunuz! Böylelikle, mezhepler ehlinde alevlenmiş olan 

düşmanlık ve kin ateşi, tanrısal rahmet yağmurları ve öğütlerle sönebilsin. Ey 

Tanrı’nın topluluğu! Bu Mazlumun çağrısını dinleyiniz ki; Kalem-i Âlâ’nin 

sesi, sizleri Aranılan’a ulaştırıp Yüce Zirveye çıkarabilsin! 

145. Ey İlahi Dostlar ve manalar şarabını içenler! Görünürdeki ordular yardımcı 

değil ve var olan bu silahlar da hiç yardımcı olamaz! Halbuki; temiz sözler, 

güzel davranışlar ve ruhani ahlak yardımcı olabilir!  Ey ehli Baha! Bu 

Mazluma, başkasının üzüntüsüne neden olacak eylemlerden kaçınıp, olumlu 

davranış şekilleri ve sabır ordusu yoluyla yardımcı olunuz!      Birinin üzüntüye 

ve huzursuzluğa neden olan davranışlardan sakınınız!  Tüm dünya orduları bu 

ordularla karşılaştırılamaz! Gönül şehirleri bu ordularla açılır. Birçok şehir ve 

kasaba, temiz olan bir davranışla, En Yüce Ufka yönelip İsimlerin Malikine 

bağlandılar. Ne mutlu, olumlu ahlakın tatlılığını bulup anlayan kimseye! 

146. İnsanlık âlemi, arkadaşlık ve sabır yoluyla sükûneti sağlamıştır. Aksi hâlde, her 

gün kavga ve dövüş yapılmış olurdu. Bu fani kul Yüce Tanrı’dan; düşmanlık 

ve kini bu dünyadan kaldırmasını, ayrılığı birliğe ve anlaşmazlığı uyuşmaya ve 

anlaşmaya dönüştürmesini dilemektedir. O Güçlüdür ve Her Şeye Gücü 

Yetendir. 

147. Bu gün birisi, istediğini sahip olabilmektedir. Görünürde bir bakınız! Dünyada 

birçok insan, onlardan yararlı bir anı kalabilsin diye ve Tanrı yanında ödülleri 

olabilmesi için, camiler inşa etmiş, mabatları onarmış ve köprüler 

yaptırmışlardır. Ayrıca birçok kimseler de, O En Varlıklı ve En Yüce’den; yüz 

bin istek, arzu, rica ve dua ile onlardan bir eser kalabilmesi için evlat 

istemişlerdir. Fakat o eserin uygun olup olmadığının hiç bilincinde 

olmamışlardır. Lakin Bu günlerde birisi; Tanrı’yı tanıyıp, övgüsünü dile getirir 

ve hizmetinde başarılı olursa, mülk ve Melekût durdukça anılması ve övgüsü 

sürekli kalacaktır. Ne mutlu anılması ve övgüsü, Kalem-i Âlâ tarafından akan 

kimseye! O anılma, yok olma ve yüzyıllar boyunca eskiyerek ortadan kalkma 

diye söz konusu olmayıp, Tanrı’nın beyan bahçesinde sonu olmayan bir sürede 

taze ve canlı kalmaktadır. 

148.  Halkı ahlak ve davranışlarla, dostça geçinme ve hoş görü ile Rahman’ın 

şehrine davet ediniz! Tanrı’ya sevgi iddiasında bulunanların, bu gün her 

bakımından diğerlerinden ayrıcalıklı olmaları gerekir. Emrin kabulü ve Hakka 

olan itiraf sadece iddia düzeyinde olmamış ve olamaz. Çünkü bu gün, tüm 
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insanlar bu aşamaya ulaştıklarını iddia etmektedirler! Ama Ululuk Dili; onların 

yalanlarına, iftiralarına, gururlarına, gafletlerine ve hıyanetlerine tanıktır. Ey 

Dostlar! Tanrı hatırı için, tüm eylemlerinizde arınmış davranışlarla hareket 

ediniz ve Tanrı’ya yönelerek konuşunuz! Gönül göğünden Tanrı’nın hatırı için 

çıkan ve dilin ufkundan doğan bir söz elbette etkili olacaktır. Eylem ve 

davranışların etkisine kayıtsız kalmayınız!  Tanrı’ya yemin olsun ki; eğer 

birisi, arınmış veya kötü bir davranış ve sözün yarattığı sonuçları bir anlarsa; 

kesinlikle bir daha hiç kötülüğe yönelmeyecek ve ondan yalnızca iyilik ve 

yararlı bir davranıştan başka bir şey görülmeyecektir.  

149. Ey Hasan’ın Babası! Dünyanın yönü değişmektedir. Tanrı dini ve mezhebi 

halk arasında bir değeri kalmamıştır. İnsanlar kuruntu putlarının çevresinde 

dönüp Yüceler Yücesi Tanrı’dan gafil kalmışlardır. Bu gün Allah’ı tanıyıp 

Emrinde kararlı duran her bir kimse, o Hak’tan sayılmakta ve Mele-i Âlâ’da 

anılmaktadır. Onların dışındakiler ise yok olup kaybolmuş olanlardır. Her gün, 

yadırganabilecek ve normal olmayan belalar görünmesine rağmen,  hiçbir 

kimse bu sonuçları değerlendirip anlayamamıştır. Gerçekten, İlahi kahrı her 

tarafı kaplamıştır. Tanrı’dan dileğim, herkesi yardımcı olup anlayış vermesidir. 

150. Söyle: Ey ehli Baha! Bu günün gereğine göre çabalayıp davranınız. Halka 

ahlak ve davranış şekilleri ile yol gösteriniz. Onlara, Allah’ı irfan Kevser’inden 

içiriniz. Kalem-i Âlâ gece gündüz, inananları anmakla uğraşmaktadır. Bu 

makam, bireylerin algılanmasından saklıdır. Eğer İlahi Dostlar, bu makamın 

hoş kokusunu almış, yüceliğini ve yüksekliğini bilmiş olsalardı, kuşkusuz hepsi 

de Tanrı’nın istediklerine yönelmiş olurlardı. 

151. Bu âlemdeki her bir kimse, eğer gerçekten levihlerden sadece bir levhi okuyup 

onun anlamları üzerinde derin düşünecek olursalar, artık o bir levih bile 

herkese yeterlilik sağlamaktadır. Ey Dostum! O’ndan başka bir İlah olmayan 

Allah’a yemin olsun ki; Ayetler, deliller, olgular ve belirtiler, öyle bir 

makamdan vahyolunmuş ve görünmüştür ki; diller ve kalemler onu anmakta ve 

açıklamakta güçsüz ve yetersiz kalmaktadır. Zengin ve Yüce olandan, şimdi 

son derece yalvarış ve yakarı ile insanları kendisinden yoksun bırakmamasını 

ve karga seslilerin karşı gelmeleri ve tanımak istemeyenlerin yaygarası onları 

engel olmamasını dilemeliyiz. 

152. Ey dostlar! Tanrı’ya şükürler olsun ki; O’nun bağışlarına ulaşabildiniz. 

Gönüllerin sarsıntı geçirdiği ve esaslar perişanlık içinde olduğu günlerde,  siz 

İsimlerin Maliki’nin bağış ve yardımlarıyla En Yüce Ufka yöneldiniz izzetli, 

ışıklı ve Abha süsü olan Yüceler Yücesi Hakkın irfanıyla süslendiniz …  Bu 

yüce makamın değerini bilip kararlılık ipine sımsıkı bağlı olunuz! Çünkü 

şeytanlar pusuda beklemektedirler. Sidret-ül Münteha, bu gün herkesi En Yüce 

Ferdevs’e çağırıp yol göstermektedir. Kulak işte bu gün için yaratılmıştır. 

Çünkü Yüceler Yücesi Hakkın çağrısı yükselmektedir.  Gün, göz günüdür! 

Çünkü gerçeklik güneşinin ışıkları zuhur ufkundan apaçık görünmektedir. Ey 

Dostlar! Tanrı’nın bizzat kendisi ve ayrıca Dostları’nın kurtuluşunuz için 

çektiklerini eziyet ve belaları anımsamaya çabalayınız! Çünkü nice geceler, 

bedende canı rahat etmedi ve gözlerine uyku girmedi. 
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153. Ey Dostlar! İlahi yolda düşmanların azarlamalarını işitip birçok sıkıntı ve 

güçlüğe katlandınız. Fakat Kalem-i Âlâ’dan sizlere, dünyadaki tüm anı ve 

olayların, Onun karşısında yok sayılacağı bir Makam öngörülmüştür.  Bu gün 

Hakkın adıyla kendi makamlarınızı koruyun! Çünkü hırsızlar çok ve Tanrı’dan 

son derece gafil ve perdelenmiş görünmektedirler. Tüm işler, Âlemlerin Rabbi 

olan Tanrı’nın elindedir. 

154. Bu gün herkes kendi gözüyle bakmalı ve kendi kulağıyla işitmelidir. Âlemin 

kulakları ve ümmetlerin gözleri kimseye yol göstermez. Tanrı’nın verdiği 

güçle, Emirde dimdik durunuz! Gün beyan gündür. Gafil olan halkı 

bilgilendiriniz ve En Yüce Ufka yol gösteriniz! Bu Mazlumun yanında her 

zaman anılmaktasınız. İnşallah yapmanız gerekenlerde başarılı olursunuz! 

Bulunduğunuz yöredekilerin dizginini ele alınız! Onların gafil kalmalarına 

veya yoldan sapmalarına engel olunuz.  Kalem-i Âlâ’dan daha önce, aldatma 

içinde olanların ve karşı gelenlerin gösterecekleri davranışlar haber verilmiştir. 

Kalem-i Âlâ’dan bugüne kadar ne akmışsa, ortaya çıkmış ve çıkacaktır. 

Rahman’dan daha önceden indirilenlere bir bakınız! O, size görünen ve 

görüneceklerden haber vermiştir. Göklerde ve yerde olan bütün bilimler, O’nun 

En Yüce Kitabında yazılıdır.  

155. Bir inayet dolu bakışıyla, zerreyi güneş süsüyle ortaya çıkarıp damlayı denize 

dönüştüren, evrenin bilgisinden arınmış O Yüce Aranılan’a ancak şükretmek 

yakışır. Çünkü Allah’a sığınırım, eğer kendi özel inayetini eksik ederse “Her 

şey helak olur illa O’nun yüzü” manası ortaya çıkar. En kutsal eşiği, yeryüzüde 

güzel konuşma yeteneği olanların anılmasından arınmış ve kutsaldır. Bu 

makama ulaşmış insaf sahibi her anlayışlı kimse, kendi güçsüzlüğünü ve 

yetersizliğini kabullenmiş ve içten bağlı olan her bir bilgin kendi eksikliğini 

açıkça dile getirmiştir… O, öyle bir Güçlüdür ki; bu âlemde İsmi A’zam’ın 

tecellilerden bir tecellisiyle dünyayı aydınlatıp teraziyi kurmuş ve kulların 

karşısına Sıratı çıkarmıştır.  aynı tecelli ile, bir makamda kelime ile anılan, bir 

makamda meşiyyet (istek- irade) ve bir makamda irade ve benzeri şekilde Sur 

göründü. Haykırış yükseldi ve mezardakiler harekete geçtiler! 

156. İnşallah gerçeklik güneşinin parıltılarından ve bağış denizinin damlalarından 

yoksun kalmazsınız. Sonsuz nitelikli İlahi Sevgi kadehini yavaş yavaş içiniz ve 

içiriniz! Hayret! İnsanlar, böyle kutsal bir günün önemini kavramamış ve O’nu 

tanımaktan yoksun kalmışlardır. Gerçeklik güneşi sürekli ışık verdiği halde, 

kulların gözleri bu ışığı görmemektedir. Ululuğu ve Saltanatı en büyük olan 

Tanrı’dan, zayıf gözlere güç bağışlamasını ve Ruhani Güneşi görmekten 

yoksun bırakmamasını diliyorum.  O Güçlüdür ve Her şeye Gücü Yetendir.  

157. Ey Hasan’nın Babası! İnşallah İlahi kelimelerde saklı olan Manalar ve beyan 

Kevser’ine ulaşıp ondan içersin Herkes Tanrı sözü ile ilgili konuşmakta, fakat 

birisi O kutsal sözü duyulmasıyla “ Allah indirmiştir, söyle ve sonra da onları 

bırak da daldıkları şeyde oynayadursunlar” En’am-91   canını feda etti, bir 

başkasının da, sayılmayacak derecede olan İlahi levihleri duyduktan sonra, 

yerinden kıpırdamadı ve günlerin hoş kokularından mahrum kaldı yüzünün 

güzelliğini oluşturan ışıklarından yararlanmadığını. Dillerinde sürekli Kevser 
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ve cennetteki çeşmeyi anarlar. Bu gün her ikisi de karşılarında görünür 

olmasına rağmen, onlardan oldukça uzakta kalmışlardır!  Kalem-i Âlâ, her an 

varlık âleminde yaşayanlara, görünen ve görünmeyen şeylerden,  yararları 

kendilerine dönecek eylem ve davranışları öğütlemektedir. Buna rağmen nefsin 

perdelerinden ötürü, kulakları duymaktan ve gözleri ışıkları görmekten yoksun 

bırakmışlardır. 

158. Birçok kimse Tanrı’nın irfan onuruna ulaşamamış, birçok kimse ise, O’nun 

irfan onuruna ulaşmış, fakat Emre hizmette başarılı olamamış ve birçok kimse 

de, Emrin hizmetinde ayağa kalkmasına rağmen Kalem-i Âlâ tarafından 

anılmamıştır. Ancak Tanrı’ya şükürler olsun ki, sen bu büyük bağış ve nimete 

ulaşabildin. Eğer yeryüzünün en düşük düzeyinde bulunan birisinde arınmışlık 

kokusu varsa, o arşın çevresinde dönenlerden ve Tanrı’nın Katı’nda Arşın 

çevresinde dönenler ve Baha ehlinden sayılıp kabul görenlerdendir. İnsanların 

sanı ve kuruntularının, onları yakin denizinden alıkoymadığı ve 

yeryüzündekilerin zulmün onları zuhur ışıklarından yoksun bırakmadığı 

kimselere ne mutlu! 

159. Ey Dostlarım! Kararlılık ipine benim gücümle bağlanınız! Sabır eteğine; 

Sabırlı, Aziz ve Kerim olan Adımla sımsıkı tutununuz! Bu günlerin değerini 

biliniz ve kendinizi sonu olmayan feyizlerinden yoksun bırakmayınız. Son 

derece birlik içinde, Tanrı Emri için ayağa kalkınız. Yani Emrin anılması, 

övgüsü ve tebliği ile uğraşınız. Eğer bu gün, birisinin yüz çevirmesine veya 

üzüntüsüne neden olacak bir davranışta bulunulursa, bu Tanrı’nın Katı’nda 

beğenilip hoş görülen bir davranış değildir. Rahman’ın kullarına, son derece 

sevinç ve ferahlık yaratacak davranışlarda bulununuz! 

160. Ey Aziz Kardeş! Tanrı’nın bağış ve emanet süsüne ulaştığın için şükürler 

olsun. Yüceler Yücesi Allah’tan; tüm dostlar için, onları fani olan şeylerden 

koruyup O’nun baki melekûtundan görünenlerden yoksun bırakmayacak ve bu 

güne yakışacak davranışlarda bulunmasını dileyiniz! Yaptığınız ticaret ve onun 

sağladığı kâr konusunda yazmışsınız. Siz, Tanrı için davrandığınız ve 

kendinize yönelik bir amacınız olmadığı için, doğal olarak bereket 

bağışlanmıştır. Tanrı yolunda yapılacak her hangi bir işin, bu dünyada da bir 

eserinin görüneceğine kuşku yoktur. 

161. İnşallah, Rahman’ın bağış ve yardımına ulaşır ve O’ndan baş-kasından 

kurtulup özgür olursunuz! Birçok kimseler, İlahi günlerin gelmesini 

bekliyorlardı. Ancak dünya ufkundan, En Büyük Güneş doğduğunda, Yüceler 

Yücesi Tanrı’nın olağanüstü gücü sayesinde kendilerini koruyup nefis ve 

isteklerinin karanlığından kurtarmış olanların dışında kalan tüm inanan grupları 

yüz çevirmişlerdir. Bu günün değerini biliniz! Kuruntu putlarını, kulların 

Yaratıcısı olanın ismiyle kırınız ve yakin ufkuna bakınız! Hakkın Öğütlerini 

unutmayınız ve Sözlerinin özünü kalp sedefinde saklayınız! Tanrı’ya şükürler 

olsun ki, bağış ve yardımları sayesinde sizleri kendi halinize bırakmamıştır. 

Gece gündüz, O’nun anma ve övgüsü ile ilgileniniz! Toprak âlemi ve onda 

bulunanlar, çok yakında yok olup ortadan kalkacaktır! Fakat O’nun İlahi 
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Kaleminden, inananlara gerçekleşeceğini söyledikleri ve yazdıklarının hepsi 

kalıcı ve sonsuzdur. 

162. Ey Dostlar! İnşallah, Rahman’ın bağış ve yardımları sayesinde, varlık âleminde 

O’nun iradesiyle akmakta olan yaşam Kevser’inden içip payınızı alırsınız! Bu 

gün ululuk güneşi doğmuş ve bağış denizi dalgalan-maktadır. Kendinizi 

yoksun bırakmayınız. Her bir durumda, Yüceler Yücesi Tanrı’yı anma ipine 

yapışıp övgüsüyle zaman geçiriniz! Yeryüzündeki şeytanlar, kulları doğru 

yoldan saptırmayı ihmal etmemiş ve etmeyeceklerdir. Hainlerin ellerinin O’na 

bulaşmaması ve yeni Zuhurunun engellenmemesi için, O’nun sevgisinin 

cevherlerini O’nun adıyla korumalısınız. Bu çağrının değerini ve önemini 

biliniz. Bu gün ve bu çağrı her zaman görünmez ve yükselmez. Birçok evliya 

ve ermişler, İlahi Çağrı’nın özleyişi içinde oldukları halde, O’na ulaşamadan 

can verdiler. 

163. Sonsuz tüm âlemleri, iki harf ile -Kaf ve Nun- “ol” görünmeyen alandan 

görünür alana çıkarıp var eden, varlıkların algılamalarından arınmış, ululuğun 

Aranılan’ın eşiğine şükretmek yakışır. O öyle bir güçlüdür ki;  âlemin gücü, 

O’nun gücünün karşısında zayıf veya yok durumdadır. O, öyle bir Sultandır ki; 

yeryüzündeki saltanatlar, O’nun en küçük ayetinin açıklanışı karşısında 

yenilmişlerdir. Her şey, O’nun büyüklüğüne, gücüne, saltanatına tanıklık 

etmektedir ve her ululuk sahibi, O’nun şevketine, izzetine, zuhuruna ve 

iktidarına boyun eğmektedir.  

164. Biricik dostun çağrısını dinleyiniz ve buyruklarını yerine getiriniz! Bu gün 

kararlı durma günüdür! İnşallah, yakin güneşi ışıklarının görünmesiyle 

aydınlanır ve İlahi gücün yardımlarıyla Emirde doğru davranırsınız. Çünkü 

şeytanlar pusuda beklemekte ve Hak adıyla halkı saptırmaktadırlar. Tanrı’dan 

başka engellemeye gücü yetmeyen bir güç ve kararlılıkla Emir için ayağa 

kalkan kimseye ne mutlu! İnşallah herkes, Rahman’ın beyan sıcaklığıyla öyle 

alevlenir, anılmasının tadına ulaşır ve sevgisini gösterir ki, kulların gönüllerin 

çekişine neden olur. 

165. Ey Dostlar, geçmiş kuruntu ve sanılardan tamamen kurtuluncaya kadar 

çabalayınız! Bu gün öyle bir gündür ki; insan hem kendisi ve hem de bağlantısı 

bulunduğu tüm kişiler için, yüce makamları ve kalıcı anıları elde edebilir. 

Sevdiğimin ve Sevdiğinizin yüzünden yansıyan ışıklara yemin olsun ki; bu en 

yüce ve kutsal gün, tüm İlahi kitaplarda anılmıştır. Bu günün değerini biliniz ve 

gerekli gördüklerini yapmak üzere ayağa kalkınız! Karşı gelmek isteyen birçok 

kişinin sesi yükselmiş ve yükselecektir. Irak ufkundan Emrin Güneşinin 

parladığı ilk günden beri, herkes karşı çıkanların karga seslerinden ve gece 

kuşlarından haberdar edilmiştir. Kalem-i Âlâ’dan ne vahiy olunmuşsa, 

kuşkusuz ortaya çıkacaktır. Tanrı’dan, herkesi kendi bağış ve yardımlarıyla 

korumasını dileyiniz. Gerçekten bu en Yüce ve Kutsal günde, Tanrı’yı tanıma 

onuruna ulaşıp şarabından içen her bir kimse, korunmuş ve korunacaktır. 

Üstelik dünyadaki ordular ve onların oluşturduğu tüm güçler, O’nu engellemek 

için ayağa kalksalar bile, kendilerini güçsüz ve yetersiz göreceklerdir. Baha 

ehlinin tümü, Tanrı’nın isteğiyle işte bu kutsal ve ışıklı elbise ile süslüdürler. 
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166. Eğer bugün, duymak isteyen gerçek bir kulak sahibi bulunursa, Kendine 

yaklaşanları, en yüksek sesle En Yüce Ufka çağıran tüm İlahi kitaplardaki 

çağrıyı duyabilir. Ayetler dünyayı kuşatmış, deliller âlemi doldurmuş manalar 

ve beyan güneşinin parıltıları herkesi kaplamıştır. Buna rağmen, insanın 

anmaktan utanç duyduğu görülmekte ve dilin anlatmakta güçsüz ve yetersiz 

oldukları duyulmaktadır.  Emir O’nun elindedir. O istediği gibi yapar ve 

istediği gibi egemenlik kurar. O Azizdir O şükredilendir. 

167. Âlemdeki tüm sözlerin, O’nun yaradılışı olan “Ha” ve “Ve” (hove, hu) 

harflerinin bir anlamını açıklamak şöyle dursun, o anlama değinmek 

aşamasında bile güçsüz ve yetersiz kaldığı, dünyadaki insanlardan arınmış, O 

en kutsal Sevilene şükretmek yakışır. Suphanallah!  Sözlerin, algılamak ve 

sunmak için ne mertebesi olabilir ki,  Tüm eşya ve isimler, O’nun ulu 

ayetlerinden bir ayet karşısında düşüp bayılmaktadır.   Büyüklüğü yücedir, 

Padişahlığı yücedir, izzet ve iktidarı yücedir!) O’nun irade gücü Eski olan 

Günü yepyeni bir tarzla süslemiş, sanki varlık âleminde ondan daha yenisi 

gelmemiş ve gelmeyecek diye kendine atf etmiştir. Her eski bu yeniye secde 

eder ve her saklı bu görünüre eğilmiş durumundadır.  , başlangıcı olmayan 

günü yeni süsüyle süslemiş ve kendine bağlı olarak göstermiştir. Her eski, bu 

yeniye secde eder ve her saklı, bu görünür olana huşu içinde davranır.  

168. Ey Hasan’ın Babası!  İnşallah Tanrı iradesine ulaşır ve tüm durumlarda O’nun 

hoşnutluk ufkuna bakarsın! Tanrı birliği denizinin sedeflerine ve birlik güneşi 

parıltılarına yemin olsun ki; hoşnutluk denizinin bir damlası, dünyadaki tüm 

denizlerle karşılaştırılmayacak derecede üstündür. Ne mutlu, Tanrı için 

konuşana ve O’na doğru yürüyene! Bu gün bağış ve sevecenlik güneşi doğmuş 

ve rahmet göğü yükselmiştir. Ne mutlu, bu iki günlük geçici dünya için 

kendisini kalıcı Melekûttan yoksun bırakmayan kimselere!  

169. Söyle: Ey Dostlar! İnşallah, herkesi bu güneş ışınlarının parıltılarından 

aydınlatacak şekilde; emanet, içten bağlılık ve kararlılık süsleriyle kulların 

karşısında görünürsünüz. Tanrı uğruna yapılmış her arınmış eylem ve davranış, 

doğmuş ve aydınlatmış güneş gibidir.  Her bir durumda iyiliğe taraf olunuz! Ve 

kitapta vahiy olunanlara bakınız! Doğrudan yana olan kimseler, ruhani ahlak 

güneşinin ve arınmış eylem ve davranışların doğduğu yerler olarak 

görünmelidirler. Ey Hasan’ın babası, herkese yapması gereken şeyleri hatırlat! 

Bu çağrı çok yücedir. Fakat aşırı tutku ve açgözlülüğün ağırlığı kulakları 

duymaktan yoksun bırakmıştır. Tanrı’dan, engel perdelerini güçlü eliyle 

kaldırmasını ve herkesi Yüce Cennetine kılavuzlamasını dile! 

170. Eşsiz Tanrı’nın adıyla! İnsanı gök düzey olarak düşün. Güneş ve ayı arınmış 

eylemleri ve yıldızları ise ruhani ahlaktır. İnşallah Tanrı’nın tüm dostları, bu en 

yüce ve en kutsal süsle süslenirler. Bu gün, anlayış denizi dalgalanmakta ve 

bilgi güneşi parlamaktadır. Ebedi kalabilmeniz için, O’nu duymalı ve 

bulmalısınız! Ruhu dirilten ve diriltecek boyun eğilen sözde olmuş ve 

olacaktır. Çünkü o sözlerin her harfinde yaşam denizi saklıdır. Ne mutlu, ondan 

içip kalıcı süsüyle süslenen kimseye!  O isterse bağışlar, isterse bağışını keser, 

O’dur kudretli, Aziz ve Hekim. 
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171. Ey Hüseyin! Bu dünya Mazlum’unu arabozucular kuşatmış olup ilahi ışığı 

kapatmak ve Tanrısal ağacın ateşini söndürmek üzere tam çaba 

göstermektedirler. Acaba babaları ve dedeleri, bu konuda daha önce 

gösterdikleri çabalardan ne yarar sağladılar? Tanrı’ya yemin olsun, hüsrana 

uğradılar! Gafil olanlar da onların izinde yürüdüler. Ama Tanrı’nın uyanık 

olduğundan ve onları gözlediğinden habersiz bulunuyorlardı. Hüseyin’in 

çağrısını duyduğun için sana ne mutlu ey Hüseyin! O Öyle bir Hüseyin ki; 

Yüce Allah, tüm dünya sakinlerine, “Beklenen Mehdi’den sonra O’nun 

zuhurunu müjdelemiştir. O, öyle bir zuhurdur ki; tüm Nebiler ve Resuller, 

O’nun sancağının altında toplanacaklar, yani Emrinin tasdik etmeye ulaşırlar. 

Seni bu yüce aşamaya ve en yüksek makama ulaştırdığı için, Âlemlerin 

Maksuduna ve Kıdam Malikine şükretmelisin.  

172. Bu gün, her nesnenin İsimlerin Maliki’nin Beyanın hoş koku-larından, 

mutluluk ve ferahlık duyduğu bir gündür. Yaratıkların tümü bu ruhani hoş 

kokudan coşku ve sevinç içindedirler. Bu en yüce ve kutsal günün ışıklarıyla 

aydınlanmış kimsenin ve kerem göğünden inen bağışlara ermiş olanın içinde 

bulunduğu durum ne güzeldir! Çabalayın! Hem de ciddi bir şekilde çabalayın!  

Olabilir ki; bu günlerde, tanrısal gömleğin hoş kokusunu alır ve ölümsüz şehre 

yol bulup Aranılan’ı anmakla zaman geçirirsiniz. Anmasıyla uğraştıkları halde, 

O’ndan perdelenmiş olanlardan olmayınız! Birçok erkek ve kadın kullar, gece 

gündüz Dostu anmış ve O’nunla yüz yüze görüşmeyi dilemişlerdir. Fakat perde 

kaldırıldığı zaman, onlar perdeli durumlarından çıkamayarak, O’ndan 

başkasına yönelmişlerdir. Tanrı’dan, seni kendi bağış denizinden yoksun 

bırakmamasını ve ayrıca zuhur günlerinde Tanrısal yüzüne yönelen kadın 

kullarından yapmasını diliyorum. 

173. Ey Tanrı’nın kadın hizmetçisi! Herkesin yoksun kaldığı ve engellendiği günde, 

seni kabul edip irfanını sağladığı için, görünen ve görünmeyenin Sultanına 

şükretmelisin. Söyle: Ey Sevgilim! Bilginlerin, arif olan kimselerin, edipler ve 

fakihler tanımaktan yoksun kaldıkları Kimse’yi tanımama yardım ettiğin için, 

Sana şükürler olsun. Senden, beni kararlı durma konusunda ve uygun bulduğun 

her şeyde başarılı kılmanı ve bunları unutmamak için, her zaman hikmetli 

davranmaya yöneltmeni diliyorum. Yüceler Yücesi Tanrı’nın erkek ve kadın 

kullarına olan vasiyeti işte budur. Hakka tevekkülün olsun. Emir O’nun 

elindedir.  O İstediğini Yapabilen ve Yapmaya Gücü Yetendir. 

174. Ey Talip! İnşallah, İlahi inayet denizinden her an payın olsun ve ilahi bağış 

güneşinden nasibin olsun. Ey Talip! Biricik Tanrı’ya nazar eyle! Dostlarına, 

özellikle de kendilerinden geçip O’nun irade çevresinde dönen kimselere son 

derece sevgi ile davran! Her Şeyi Bilen olan nasihatçinin çağrısını dinle! 

O,Tanrı’nın hatırı için, bu kutsal Ramazan ayının gecesinde sana yönelip hoş 

kokusu dünyaya yayılacak sözlerle öğüt vermektedir. Sevgimin yolunda, 

kendinden geçip irademe bakmalısın! Manalar göğünün ufkundan doğan Zuhur 

Güneşine yemin olsun ki; eğer yapılması istenenlere bağlılık gösterebilirsen, 

çok yakında bu davranışının sonucunu ve meyvesini görebilirsin! Bu gün 
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Hakkın iradesinde yok olan her bir kimse, şanı Yüce Tanrı tarafından, 

kesinlikle yükseltilmekte ve yüce makamlara ulaştırılmaktadır. 

175. İnşallah, hizmet kuşağını sağlamca bağlar, inananların birliğini sağlama 

yolunda en büyük çabayı gösterirsiniz. Kalem-i Âlâ’dan akan her şey üzerinde 

derince düşününüz. Dünyaya ve benliğinize bakmadan, onun irade 

buyrulanlara göre davranırsanız, o zaman kulluk tadına ve itaat tadını ulaşır ve 

dünyadaki tüm tatlardan mutlaka onu seçersiniz. İşte bu en yüksek ve yüce 

makama ulaştıktan sonra da, Tanrı’nın inayetini göreceksiniz.  Kalem-i Âlâ’-

dan buyrulduğu gibi, nefsinden arınmış olan herkes bu makama ulaşabilir.         

( nefsini temizle sonra yücel…) Bu makama ulaşmış her bir kimse, O’nunla 

buluşma denizinden içer ve bütün davranışların en büyüğü ve en erdemlisi olan 

ilahi yüz yüze görüşmeden payını almış olur. 

176. Sözleri, Tanrı’ya ortak koşanlara keskin kılıç, Tanrı’nın birliğine inananlara ve 

benimseyenlere de olgun delil ve parlayan ışık olan İsimlerin Malikine ve 

Göğün yaran (yarmak)şükretmek ve övgüde bulunmak yakışır. O öyle bir 

ayakta durandır ki (Kayyum); bu âlemdekilere, mühürlü şarabın ağzını güçlü 

parmaklarıyla açıp, ister onurlu ister onursuz olsun, herkesi davet edip yol 

göstermiştir. Acımasız ve haksız davranışlar karşısında yetersizlik ve zayıflık 

göstermeyen ve yeni buyrukları benimsemeye engel çıkarmayan güçlü kimseye 

ne mutlu! Her türlü eksiklikten uzak, görünen ve görünmeyenin Sahibinden; 

yerdeki hazineleri, ufuklardaki ışıkları, denizlerdeki sedefleri ve ağaçta saklı 

olanları ortaya çıkaran kelimesinin yüzü hürmetine; dostlarını Kitabında 

indirdiklerinin hikmeti, anması, övgüsü, Emrine yardım konularında başarılı 

kılmasını diliyorum. 

177. Şükür ve övgü, dostlarını sonsuz bağışlarından ve besleyici öğe-lerinden 

yoksun bırakmayan en kutsal Sevgilinin eşiğine yakışmaktadır. Çünkü O, 

ufkuna yönelmek için gönül, yönüne bakmak için yüz, anması için dil, bu 

günde yer ile gök arasında yükselmekte olan çağrısını işitmek için kulak ve 

eserlerinin görülmesini sağlamak üzere göz bağışlamıştır. Gücü tüm 

varlıklarında görünmekte ve bağışı her tarafı kaplamaktadır.  En Yüce olan 

kelimelerinden bir kelimesiyle beyan melekûtu görünmüş ve süslenmiş, 

iradesiyle de sonsuz âlemlerinin görünmesini sağlamıştır. Herkesin kalıcı 

yaşama ulaşması için, dostlarının her birisine, yaşam suyunun dil yoluyla 

akıtıldığı yaşam denizleri ve âlemler bağışlamıştır. 

178. Mektuplarda, kitaplarda ve İlahi levihlerde anılan Firavunlar, zorla yaptıranlar, 

putlar, zalimler, haydutlar, azgınlar, asiler ve benzeri tanımlamalardan amaç, 

din bilgini olarak tanınan asrın cahilleridir. Kargaşa ve arabozuculuğun esası, 

kin ve düşmanlığın mayası işte bunlardır. Çünkü halkın perdelenmesi ve zulüm 

ateşinin alevlenmesi bu gafil kimseler yüzünden olmaktadır. Toplum 

yönetenlerinden her görünen zulüm, bu anılan kimselerin kuruntuları 

sonucunda meydana gelmiştir. Eğer insanlar, bu cahil kimselere tamamen 

boyun eğmiş olsalardı, dünyada adaletli ve insaflı tek bir kişi bile kalmazdı! 

Çünkü onlar, her zuhurun başlangıcında, yöneticilikleri ve egemenlikleri 

korunsun diye yüz çevirip karşı gelmekte, her zuhurun ilk döneminde 
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başkanlıkları korunsun diye  yüz çevirme ve itiraz ile karşı gelmekte idiler. 

Emrin bayrakları yükselip zuhur güneşi göründüğü zamanda da, artık 

kendilerini ilk inananlardan saymakta ve halkın dizginini elde tutmak için en 

büyük çabayı göstermekte idiler. Dünya işlerinin kerem denizinden yoksun 

bırakmadığı âlimlere ne kutsaldır! 

179. Padişahların başına gelen belâlar üzerinde derin düşünün! Zindana ilk 

girişimizde;  Dediği kutsal ve yüce olanın irade ufkundan aşağıdaki ayet vahiy 

olunmuştur: “ Yüceler Yücesi Tanrı, şu iki sınıftan izzeti kaldırmıştır. Amirler 

ve din adamları!” Bunu birçoğu okumuşlardır, ayrıca Edirne’nin (Arzı Sır) 

ufkundan Zuhur ışığının doğup dünyayı aydınlattığı zaman Kalem-i Âlâ’dan bu 

haberleri nazil oldu. Şimdi bakınız, yeryüzündeki öncellikli kişilerden biri 

olarak bilinen Rus imparatoru, duyduğunuz gibi tam bir aşağılık ve horlukla 

dünyadan ayrılmıştır. Yaptıklarının kendisine bir yararlı sonucu olmamıştır. 

Ayrıca yeni imparator da, bulunduğu yerden çıkamayacak kadar korkuya 

kapılmış ve acınacak duruma düşmüştür. Oysa bu fakirin, kimseye bir zararı 

olmamış ve Ondan başkasına yönelik kötü bir davranış görünmemiştir. Buna 

rağmen O, bu kapkara belâlarla karşı karşıya kalmıştır. Şimdi tüm dünya çeşitli 

ateşlerle yanmakta, fakat hiç kimse bunun gerçek nedenini bilmemektedir. 

Evet, oluşmakta olan her şey, yapılan davranışların sonucudur.  

180. İnsan, ruhani ahlak ve arınmış davranışlarla süslü olmalıdır. Bu makama 

ulaşmamış her bir kimse insan sayılamaz! Temiz göz ve ışıklı gönülle Kalem-i 

Âlâ’nın eserlerini görebilmek ve derin düşünmek için, Tanrı’nın insaf 

bağışlamasını dilemeliyiz! Belki bunun sonucunda, Manalar denizinden yoksun 

ve paysız kalmamış oluruz. Bu gün yardım, eylem ve hizmet günüdür. 

Dünyadaki gönülleri, nefis ve onun olumsuz isteklerinden oluşan kanatlarla 

uçmakta olan din bilginlerinin şüphe ve etkilerinden, bu âleme beyan 

kevserinden temizlemeye çabalamalısınız! Bu en büyük kurtuluşa eren ve bu 

en yüce makama ve yüksek doruğa niyet eden kimse ne kutsaldır. İlahi 

dostların, tüm durumlarda dostluk, birlik ve gönülleri birbirlerine bağlamakla 

zaman geçirmeleri gerekir. Birlik ışığının doğuş yerinden, bir zamanlar şu 

kutsal söz duyulmuştur: “Adalet güneşi, ışığını birlik ışığından almaktadır!” 

181. Her Şeyi Gören ve Bilen Tanrı’nın adıyla! İnşallah, bütün durum-larda yaşam 

şarabından içer ve Âlemlerin Sevgilisi’nin anmasıyla ilgili olursunuz! İlahi 

emirler, birlik ve yücelik göğünden indirilmiştir. Hepiniz Onlarda buyrulanlara 

göre davranınız! Ayrıcalıklı duruma ulaşma, ilerleme ve halkın kurtuluşu, 

Onlara uymakla olanaklıdır ve gelecekte de Onlarla olacaktır. Onlara göre 

davranışta bulunan her bir kimse kurtulmuş olur. Allah’ın birliği ve O birliğin 

doğuş yerinin irfanından sonra iki eylemde bulunmak gerekir: Birincisi, 

sevgisinde kararlılıktır. Bu öyle bir kararlılık olmalıdır ki; karşı çıkanların 

karga sesleri ile düşünce ve eylemlerinde haksız yere direnenlerin iradelerine 

karşın, sanki bir engelin varlığı söz konusu değilmiş gibi, Tanrı’ya bağlı 

olmaktır.  İkincisi ise, O’nun başlangıcı olmayan zamandan beri, insanlar 

arasında bilinen ve bilinecek yargısı olan, buyruklarına boyun eğmektir. 

Gerçek ve gerçek olmayanlar, bu buyruklarla ayırt edilmekte ve 
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belirlenmektedir. İnşallah, Tanrı iradesi doğrultusunda davranışlarda 

bulunmaya çabalarsınız. O’dur Öğüt Veren ve Bilgin Olan.  

182. Rahman’ın kaleminden, her an yaşam Kevseri akmasına rağmen, gafil kimseler 

Ondan perdelenip engellenmişlerdir. Oysa Yüceler Yücesi Allah; göz vermiş, 

bilinç ve tat bağışlamıştır. Ancak gafillerin yanında, tatlı Fırat suyu ile acı ve 

tuzlu su aynı düzeyde görülmekte, hatta ikincisi onlara öncelik arz etmektedir. 

Akıl gözüyle bakıldığında, en büyük denizin bırakılarak nefis kuyusunda 

yıllarca kalması sonucunda kokuşmuş suya yönelmiş olunduğu görülmektedir. 

Çünkü insanlarda, ayırt etme özelliği ortadan kalkmış ve insaf yok olmuştur. 

“Topluluklardan her biri, isimlerden bir ismi benimseyip Tanrı’dan başka 

kendine Rab bulmuş, böylece kendi nefisleri bu işi onlara, iyi gösterdi. Rabbin 

Alim ve Her Şeyi Bilendir.” Haktan; kullarını kendi gününde yoksun 

bırakmamasını ve amaca ulaştırmasını, güçsüzlükle ve yalvarmakla dileyiniz. 

183. Bu günde yaşam Kevser’inden içen ve EnYüce Ufka yönelmiş olan her hangi 

bir kimse, kullar arasında her kesin onun kutsallığına ve arınmışlığına tanıklık 

edecek şekilde davranmalıdır. Özellikle Tanrı’ya mensup olanlar için 

insanlığın süsü, emanet ve diyanettir. Bu gün görülmektedir ki; eğer inanlardan 

birisi, aykırı bir davranışta bulunursa, o davranışı Hakka bağlanılmaktadır. 

Böylece İnsanlar gafil olup gerçeklik güneşinin parıltılardan yoksun 

kalmışlardır. Görebilmek için göz nerede? Dostun çağrısını duyabilmek için 

kulak nerede? Bu gün, Mele-i Âlâ, Melekût ve Ceberut sakinlerinin tümü, 

Zuhur süsüyle süslenmek suretiyle onurlanmışlardır. Yani O’nu algılamış ve 

tanımışlardır. Fakat ne yazık ki; yeryüzündekilerin birçoğu, kuruntu 

perdeleriyle ve sanı izleriyle alıkonmuşlardır. Tanrı’dan, sizi ve diğer dostların 

O’nun rızası olan şeyleri elde edilmesine yardımcı olmasını dileyiniz.  

184. Biricik Tanrı’nın Adıyla! İlahi kitaplarda önceden yazılı olan günler, apaçık bir 

şekilde görünmektedir. Zuhur sabahı, irade ufkundan aydınlanmış olarak ışık 

vermektedir. Göksel levihlerin süsü olan Tanrısal ilim denizi varlık âleminde 

Zuhurun olgunluğa ulaşmasıyla açık seçik dalgalanmaktadır. Hikmet ve 

manalar güneşi, İlahi iradenin doğuş yerinden saçılmış ve etrafı aydınlatmıştır.  

Fakat gönüller, perdelerle engellenmiş ve gözler nefsin isteklerinin oluşturduğu 

hastalıklar yüzün-den,  görmekten yoksun kalmıştır. Gördüğünüz gibi, İlahi 

Çağrı her an her tarafta yükseldiği halde, insanlar sanki Ondan alıkonulmuş, 

sönük bakmakta ve hatta ölü olarak görünmektedirler. Rahman’ın irfan 

Kevser’inden içip sarhoş olan ve varlık topluluklarında biricik Dostun anısıyla 

meşgul olan sayılı kimselere ne mutlu! Ne mutlu onlara, gene ne mutlu onlara! 

Ömrüme yemin olsun ki; onların sonları güzeldir.   Kalem-i Âlâ;  O yörede 

kapıda duran ve bağış ağacının gölgesinde yerleşmiş olan tüm dostlara, Emirde 

en büyük kararlılığı göstermelerini buyurmaktadır. Çünkü şeytanlar pusuda 

beklemekte, gerçek olmayanı gerçeklik elbisesini giydirerek insanların yolunu 

şaşırtmaktadırlar. Öyleyse, inanmış kimseler Tanrı Emrinde dosdoğru 

olmalıdırlar. O derece olmalıdırlar ki; Tanrı’yı tanıyıp bağışına ulaştıktan 

sonra, kendilerini zengin ve dünyadaki hiç bir şeye gereksinimleri olmayanlar 

olarak görmelidirler. Kalem-i Âlâ tarafından, Ehli Baha için Kızıl Sahifa’da 
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saptanan makam işte budur. Ne mutlu anlayanlara ve yerleri cennet olsun bu 

inanca ulaşmış olanlara! 

185. Tanrı gününde, çağrısını duyma onuruna ulaşmış ve Emrin ufkuna yönelmiş 

kimsenin durumu ne güzeldir! Yeryüzünde bulunanların tümü, onları yok eden 

kapkaranlık günlerinde, kulların Sultanının Zuhur ışığıyla aydınlanıp, Ondan 

görünen en büyük yere yönelmeleri ve yüzünün ışıklarıyla aydınlanmaları için 

gece gündüz yalvarmak ve ağlamakla zaman geçirmişlerdir. Zuhur sabahı ve 

gömleğinin esintisi göründüğünde, sağlam ipe bağlananlar ve kerem eteğine 

sarılanların dışındakilerin hepsi, kendilerini gaflet uykusunda bulmuştur. Hatta 

ruhsuz ve ölü olarak görünmüşlerdir. Âlemlerin Sevgilisinin dostları; Işığın 

Sahibi Tanrı’dan, Emirde her zaman kararlı durmalarını ve rahmet gölgesinden 

uzak kalmamalarını dilemelidirler. O Yol Gösterici, Ermiş ve Eli Açık Olandır. 

186. Seher vaktinde Rahman’ın Yüzü, varlık ehlini en yüce Makama ve Abha 

ufkuna davet etti ve gündüz ise vahyin doğuş yerine ve bağış kaynağına 

kılavuzladı, ama bağış denizinden içmiş ve Tanrı’dan başka her şeyden arınıp 

özgür kalmış az bir kitle dışında, bu çağrı ve kılavuzluğa istekli görünenler 

olmamıştır. Söyle: Ey Dostlar! Kötülerin söylenti zincirlerini En Büyük İsmin 

gücüyle koparınız ve olumlu davranışlarla ayağa kalkınız! Gerçek Sahip ve 

Manevi Sultan, kullarını unutmamış ve unutmayacaktır. Her an ve durumda, 

herkesin hayrına uygun konuşmaktadır. İlahi günün sağladığı olumluluklardan, 

kendilerini yoksun bırakan kimselere çok yazık olmaktadır. Söyle: Size 

vahyolunanı derin düşününüz ve gafillerden olmayınız! 

187. Eşsiz Tanrı’nın Adıyla! Ey İlahi Dostlar! Bu gün öyle bir gündür ki; tüm İlahi 

kitaplar, O’nun anmasıyla süslenmiş ve tüm elçiler de O’nunla görüşmeyi 

dilemişlerdir. Bu gün, şanı yüce olan Tanrı’ya özgü bir gün olup Kalem-i Âlâ 

tarafından ayrıcalıklı “Tanrı Zuhuru” olarak açıklan-mıştır. Bu nedenle son 

derece gayret ve çaba göstererek O’ndan gafil kalmış olanları haberdar ediniz 

ve O’na davet ediniz! Tanrı tarafından doğrultusu çizilmiş, öncesiz ve sonsuz 

olarak kararlılıkla gidilmesi gereken gerçek doğru yol işte budur. Ne mutlu, 

ulaşana ve  içinde Tanrı tarafından Kadim olan  indirilene tanıyana!   

188. Ey Dostlar! Emanet; Dünyayı aydınlatan güneş gibidir, Onun göğü insan, ufku 

ise gönüldür. Bu en büyük güneşin ışığı, dünya ve dünyadakileri 

aydınlatabilmelidir. Güneşi, hainlik ve aşağılık bulutlarının örtmesine engel 

olan kimselere ne mutlu!. İşte Kalem-i Âlâ’dan indirilen bağış budur. Ne mutlu 

düşünenlere! Söyle: Bu gün davranışlar ve eylemlerle gösterme günüdür. 

Emrin yardımcısı, gerçek ordular ve kılıçlar olmayıp, iyi davranışlar ve güzel 

ahlaktır. Tanrı yanında, arınmış bir  davranışın sağladığı yardım, O’nun 

yolunda savaşan bir bölüğün yardımından daha yücedir. Çünkü bu en büyük 

Zuhurda, kan dökme beğenilmeyen bir davranış olarak nitelendirilmiş ve 

yardımın ancak kelime ve beyan ile yapılabileceği belirtilip açıklanmıştır. 

189. Söyle: Kur’an’da En Büyük Haber olarak anılan işte budur. Tanrı’nın 

Kelim’ine (Hz. Musa’ya) haber verdiği günler işte bu günlerdir. Bu En Büyük 

Zuhur, bütün özüyle ortada görünmektedir.  Emrin kanıtlanması için, hiçbir 

kimseye asla gereksinimi bulunmamak-tadır. Önceki ve sonraki tüm Kitapları 
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kadar irade semasından inmiştir. Sonradan ortaya çıkacak her şey, Kalem-i Âlâ 

tarafından açık bir şekilde belirtilmiştir. Padişahlar (Mulük) Suresine; bir 

baksınlar ve Hakkı, O’ndan başkasından nasıl ayırt edileceğini anlasınlar. 

Söyle: Hayatıma yemin olsun! Emrin özünden haberdar değilsin bilgi 

denizinden payın yoktur. Hiç kimse bu zuhurun niteliğini bilmemektedir. 

Beyan Noktası’nın (Hz. Bab) kendisi buna tanıktır, Beyan’ın özünü almıştır. 

Bu cevherin Beyan ruhu şeklindedir ve onun tacı ise, Beyan’da yazılı olan 

kutsal sözdür. “Anısında, ne bir işaretle açıklanan, ne de Beyan’nın anlatmakla 

bu cevher yazılmıştır.” 

190. Bazı kimseler, dünyanın gelip geçiciliğini her an görmelerine rağ-men, gafil 

görünmektedirler. Manalar göğünün güneşine yemin olsun ki; eğer dünya 

varlığının ve zenginliklerinin Tanrı yanında bir değeri bulunmuş olsaydı, 

O’nun dostları asla bir sıkıntı yaşamaz ve yaratık âleminde benzeri görülmemiş 

en büyük belalarla karşılaşmazlardı. Ne mutlu, gören göz sahibine ve geçmiş 

yüzyıllar üzerinde düşünen bilgine! Bilgi denizinin bir damlasına ulaşmış bir 

kimse dünya ve onda olan her hangi bir şeyin, onu doğru yoldan ve o yolun 

sağlam ipinden alıkoymayacağına kuşku yoktur. İnşallah bunu başaran o 

saygın kişi, tüm çabasıyla Kulların Maliki’nin anmasıyla ilgili olur ve gücünün 

yettiği kadar gaflet içinde bulunanların bilgilenmelerini sağlayacak yeni bir ruh 

ve yeni göz sahibi olmaları yolunda çaba gösterir. Senin rabbin güçlüdür    

191. Her göz sahibinin apaçık gördüğü üzere; Ne yaratıklarının itaati, O’nun kadrini 

arttırır, ne de varlıkların başkaldırıları O’nun şanını ve makamını alçaltır. 

Kesinlikle yok sayılan bazı kimselerin davranışları, O’nun varlığının başlangıcı 

bilinmeyen kutsal eşiğine ulaşamaz! Faninin kiri, İzzetli Baki’nin eteğine 

bulaştıramaz! O’ndan başkası, O’nun yanında anılamaz! O’ndan olmayanın, 

kutsal tahtında da adı olmayacaktır! “Var olan imkân haddindedir ve Var eden 

olan ise kendi yüce mukaddes şanındadır”  Bu makamların kanıtlanmasından 

sonra kuşkusuz, yok olmayan sonsuz gökten vahyolunan her şeyden amaç, 

kulların yücelmesine yönelmesidir. Buna rağmen, kendilerini bu kutsal 

günlerin hoş kokularından yoksun bırakanlar, insaftan oldukça uzaktırlar. Fakat 

şu kadarı bilinmelidir ki; yaratıkların davranışları, hardal tanesi kadar saklı ve 

kapalı değildir. Fakat büyük merhametin ve her şeye kapsayan rahmetin Sahibi, 

onların bu durumlarını açığa vurmamış ve vurmayacaktır. Ancak yetki ve 

sınırların aşıldığı durumlarda, bazı kullarını uyarmak suretiyle, onların 

utansınlar diye ve olumsuz davranışlarda bulunmalarına engel olmak istemiştir. 

Yoksa rahmet ve bağışından ötürü, kullarının ayıplarını kesinlikle açığa 

vurulmasını benimsememiş ve benimsemeyecektir. İşte bundan ötürü, Tanrı 

kullarına şunu söylemelisin! Başkaldıranlar, fuhuş ehli, aymazlar, gerçekleri 

görmekten uzak olanlar bile; Görünüşte bir gül bahçesine giderken, 

dönüşlerinde, gül bahçesinin güllerinden mümkün olduğu kadar derleyip 

kendileri ile armağan götürmeye çalışmaktadırlar. Manevi kutsal Cemalin 

Rızvan’ına girdiğini iddia ettiğiniz sizler ise, acaba o Cananın hoş fezasından 

beraberinizde ne belirti ve izler getirdiniz? Onun içindir ki; tüm yeryüzü 

sakinlerinin, İlahi gömleğin hoş kokusunu O’nun dostlarından alabilmeleri, 
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gerçek ve gerçek olmayanlar arasındaki belirtileri görmeleri ve aydınlık sabah 

ile kapkaranlık gece arasındaki farkı ayırt edebilmelerini sağlamak için, Beyan 

ehline Rahman’ın hoş kokuları yakışmakta ve Cananın dostlarına, her eksiklik 

ve kusurdan arınmış olan yüce Allah’ın esintileri gerekmektedir. Tanrı’ya 

yemin olsun ki; eğer bu azınlık kitle, halk arasında Tanrı’nın sıfatlarıyla 

davranmış olsaydı, şimdi yeryüzünün tümü Tanrı Emrinin etrafında dönüp, 

O’nun Evine girmiş olacaklardı. 

192. Birliğin hoş kokusunun kullar arasında yayılması için, çok çaba gerekmektedir. 

Çaba ve yardım kuşağını sağlam bağlamalısın! Belki Zuhur günlerinde, senin 

bir hizmetin görülebilir, dostluk ve birliğin nedeni olabilirsin. Ey Ekber’den 

önceki Ali! Benzeri bulunmayan bu güne bak! Bu kutsal günde, dostların Tanrı 

yolundaki davranışları, tüm eylem ve davranışların sultanı sayılmaktadır. 

İnşallah İlahi günlerin hoş koku-larından ve Tanrısal denizin bağışlarından pay 

sahibi olursun. O Bağış-layan ve Eli Açık Olandır. 

193. Rahman’ın günlerinde, O’nu irfan kevserinden içenler ve gömleğinin hoş 

kokusunu alabilenler en güzel duruma ulaşanlardır. Eğer yeryüzündekilerin 

tümü, bu gün O’ndan perdelendikleri konuları anlamış olsalardı, hepsi En Yüce 

Ufka yönelip Abha ismine bağlanmış olacaklardı. 

194. Bu gün büyük ve kutsal bir gündür. Yeryüzünde bulunanların tümü, Tanrı’nın 

bağış gölgesi altında bulunmakta ve O’nun ilahi rahmeti her-kesi 

kapsamaktadır. Bugün, herkesin İlahi bağış sonucu sevince ulaşma-sını ve en 

büyük denize yönelmesini sağlamak üzere; yüz çevirme, karşı çıkma, sözlerle 

ve davranışlarla gösterilen çekişme veya dövüş, kan dök-me, kargaşa, 

arabozuculuk ve âlem sakinlerinin zararına neden olabilecek her şey 

yasaklanmıştır; 

195. Şükürler olsun ki; O’nu irfan Kevser’inden içtin ve O’nu ikan şarabından pay 

sahibi oldun. O’nun irfanından sonraki en büyük şey, Emrinde kararlı 

durmaktır. İnşallah Tanrı’nın bağış ve yardımları sonucu, suud (vefat) anına 

kadar bu makamlara ulaşmış olursun. Kararlılık denizinin sonsuz incileri 

bulunmakta ve bundan sonra da olacaktır. Ne mutlu ulaşanlara, ne mutlu bu 

yönde davranış ve eylemlerde bulunanlara ve ne mutlu tüm içtenlikle 

anlayanlara! 

196. İnşallah, Âlemlerin Sevgilisinin bağışına sonsuz şekilde ulaşır ve O’nun 

yönüne bakarsınız. Ne mutlu, O’na inanan kimseye! O’nun anma-sıyla uğraşan 

dil ne güzeldir. O’nun eserlerinin yazılmasında kullanılan kalem ve O’nu 

tanıma ışığıyla aydınlanan kalp ne mutludur. 

197. İnşallah sevinç ve ferahlık içinde Rahman’ın ufkuna bakarsınız. Beyan 

göğünün güneşine yemin olsun ki; O’na yönelen her bir kimse, kendini dünya 

sıkıntılarından kurtulmuş olarak görecektir. Her durumda, Tanrı Emrinin 

yücelmesi yönünde çalışınız.  Bu günlerde her bir kimse, kendisinden kutsallık 

ve arınmışlık kokusunun alınacağı davranışlarda bulunmalıdır. Kalem-i 

Âlâ’dan akan her şey üzerinde derin düşünme ve ona göre davranışlarda 

bulunma çabası içerisinde olmalısınız O, yolu size gösterecek ve Kitapta size 

vaat edilen şeyleri ortaya çıkaracaktır. 
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198. İnşallah bütün dostlar, Âlemlerin Sevgilisinin anmasıyla sonsuz şekilde ilgili 

olurlar. Dostun Cemaline yemin olsun ki; O’nun anılması, Emir ve Halk 

Ceberut’u ile göklerin ve yerin Melekûtu âlemleriyle karşılaştırılmayacak 

kadar daha üstündür. Tanrı, çok yakında gizli olan her şeyi ortaya çıkaracaktır.  

Bağışı, egemenliği, gücü, ve dostlarının makamıyla, O her şeye hakimdir. 

Ondan başka Tek, Ermiş ve Bilgin olan bir Tanrı yoktur. 

199. Söyle: Ey Kullar! Bu Mazlumun vasiyetlerini dinleyiniz! Her anı ve her şeyin 

başı, Tanrı’yı tanımaktır. O her şeyin devamlılığını sağlayan ve her şeyi 

eğitendir. O’nun tanınmasıyla oluşan ilk şey, kullarda meydana gelen sevgi ve 

birliktir. Çünkü birlik, dünya ufuklarını aydınlatan bir ışık gibidir. Birlikten 

amaç, bir araya gelmektir. Bir araya gelmenin amacı ise, karşılıklı 

yardımlaşmaktır. Görünürde birlik; kaynaşma, doğru yola kılavuzlama, 

karşılıklı hoş görü ve iyilikseverliktir. Levihlerin birinde,  bu konularla ilgili 

olarak,“ Ne mutlu o kimseye ki; geceleri yatağa girdiğin-de, gönlü düşmanlık 

ve kinden arınmış olsun” ve “ Kişi sadece vatanını sevmekle değil, dünyayı 

sevmekle övünmelidir.” gibi yüce sözleri dile getirmiştik. 

200. Bu Mazlumun öğütleri gözden kaçmamalıdır. Dostlar arasında, arkadaşlık ve 

dostluğun hoş kokularının yayılmasını dilemekteyim. Birbirlerinizle sevgi ve 

sevecenlikle davranınız. Levihlerin birisinde, şu yüce sözlerle konuşmuştuk:“ 

İlahi hikmet göğü iki yıldızla aydınlanmakta ve parlamaktadır; meşveret ve 

sevecenlik. Dünya düzenin çadırı iki sütunla ayakta durmaktadır; ceza ve ödül”  

Bu gibi işler o asrın padi-şahlarına bağlı bulunmaktadır. Onlar İlahi gücün ve 

Tanrısal yüceliğin göründüğü kişilerdir. En Yüce olan Tanrı’nın tanınmasından 

sonra, iki şey gereklidir. Devletin yasalarına uymak ve hikmete bağlı olmaktır. 

Bu iki kural, varlığın yükselmesi, yücelmesi ve ilerlemesinin nedenleridir. 

201. Bu Mazlumun Kalemi; her zaman kulların yararlarına, yaklaşmalarına ve 

yücelmelerine neden olabilecek şeylere vasiyette bulunmuştur. Yüceler Yücesi 

Tanrı’dan dileğim odur ki; dünyadaki kulakların,  bu Mazlumun öğütlerini 

duyup ona göre davranacak şekilde temizlenmesidir. Ey Tanrım, Ey Tanrım! 

Gafil olan kullarının sana dönebilmelerine, zalimlerin bağış kapına  tövbe 

etmeye yardımcı ol! Sensin tövbeleri kabul eden, Bağışlayan, Feyiz veren, 

Affedici, Bilgili ve Hikmetli Olan. 

202. Acaba Tanrı adına hareket edenlerin, O’nun açıkça bağışlarından yoksun 

kaldığı hiç görülmüş müdür? Tanrı’ya yemin olsun ki hayır! O’nun irade 

kaynağından önceden açıklanan kutsal söz işte budur. “Her kim Tanrı ile 

olursa, Tanrı da onunladır” . Tanrı’ya bağlanınız ve O’na erenlerden olunuz! 

Eğer O’nu irfan melekûtundan açıklananların bu beyanların kadehinden 

içersen, kendinden ve varlık âleminde görülen her şeyden geçip, biricik Dostun 

iradesine göre hareket edenlerden olursun.  Senin için, İşiten ve Gören Tanrı’ya 

yükselmekten ve yakınlaşmaktan başka bir şey irade buyurmamıştır.  

203. İlahi dostlar; son derece sevinç ve ferahlık içinde, yüce söze doğru yönelerek  

“inananların yararını sağlayacak söylemlerde bulunmalıdırlar”. hatırlatmaları 

gerekir. Bu şekilde sevinç ve ferahlık içinde yapılmış eylem ve davranışları 

başaran bir kimse, kitapta apaçık şekilde içten inanmış olarak yazıldığından, 
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O’na kesinlikle karşı gelmemek gerekir. Yüceler Yücesi Allah, bu gün 

gönüllere ve onda saklı olan cevherlere bakmaktadır. İşte Ulu Tanrı ve 

dostlarının başlıca şanı ünü budur. Tüm inananların ve dostların; Yüce 

Tanrı’dan, dünyadaki kuruntuların ve mertebelerin, O’nun Kitaptaki 

buyruklarına göre davranışlarda bulunmalarından alıkoymamasını 

dilemelidirler.  

204. Yüceler Yücesi Tanrı’dan dileğim ve isteğim, inananlarını saman gibi değil, 

dağ gibi yapmasıdır. O’nun yardım ve gücüyle, O’na ortak koşanların estirdiği 

sert rüzgârlar, ikinciye asla gücü yetmediği halde, birincisini her tarafa hareket 

ettirip savurmaktadır. Haktan dileğim, samana dağ gibi güç bağışlaması ve 

yücelik vermesidir. O’dur Güçlü ve Her Şeye Gücü Yeten. 

205. Eğer dünya sakinleri, Tanrı Emri ile ilgili olarak insaflı ve derin 

düşünebilirlerse, hepsi kuşkusuz olarak İlahi Zuhurun doğuşuna yönele-

ceklerdir. İnsanlar; Zuhurun doğuşundan habersiz, beyan denizinin dalgalarını 

görmemiş ve gerçeklik güneşinin parıltısına ulaşmamışlardır. Çünkü insanların 

dizgini sanı ve kuruntu engellerini yaratanların elindedir. Bu engeller, 

insanların gösterdikleri davranışlarda ortaya çıkmaktadır.  Yüceler Yücesi 

Tanrı, herkesi bir kelimesiyle yaratmış ve bir kelimesiyle de herkese çağrıda 

bulunmuştur. Ne mutlu, çağrısını duyanlara ve ufkuna doğru yönelenlere! 

Yazıklar olsun karşı gelenlere ve gafillere! 

206. Emir çok yücedir. Yakin ufkundan doğan güneşe yemin olsun ki; Tanrı 

Emrinin ululuğu ve Emirde kararlı durmayı başarabilenlerin ulaştıkları 

makamın yüceliği, kalemle yazılamaz ve dil ile anlatılamaz. Bu günün ve bu 

Emrin ululuğu, önceki tüm İlahi kitaplarda vahyolunduğu şekilde ortaya 

çıkmıştır. Bu gün insanların birçoğu, iç ve dış gözle, her an gelip geçiciliklerini 

görmüş olmalarına rağmen, ölümlü şeylerle öyle ilgilenmişlerdir ki, baki olan 

melekûttan hayret edilecek düzeyde gafil kalmışlardır.  Yuil kitabında, kutsal 

yörelerin önemi konusunda şu kehanette bulunmaktadır: “Rabbin günü çok 

büyük ve korkunçtur, dayanabilecek kim var! Yine buyuruyor  “Rab Siyondan 

haykırıyor ve Urşelim de sesini yükseltiyor, bundan dolayı gök ve yer titrer! 

Urşalim; Akka, Kudüs ve çevresidir. Yine Siyon (Sehyun) da, bu yerlerden biri 

olan Kudüs’a ait bir bölgedir. Bu vadilerde ve yerlerde İlahi çağrı yükselmiş ve 

Tanrısal adalet tahtı yerleşmiştir. 

207. Dünyanın çeşitli renklerinin, doğru yoldan alıkoymadığı kimselere ne mutlu! 

Bu gün Tanrıya yüz çevirdikleri halde, kendilerini bilgin olarak 

nitelendirenlerden birisi, İlahi kelimeden ders alacak şekilde bilinçlenseydi, 

acaba Nuh’un yakınması nedendi (inlemiştir) ?)ve Ona inanan topluluk hangi 

nedenle Ondan yüz çevirmişti? Hud’un hor görülmesi ne anlamı vardı ve 

Salih’in uğradığı sıkıntı, güçlük ve aforoz neden gerçekleşmiş? Meryem oğlu 

İsa’nın dördüncü kata yükselmesi ve çektiği sıkıntılar kimin eliyle yapılmıştı? 

Mekke (Batha) güneşi Hz. Muhammed niçin Medine’ye (Yesreb) yönelmiş? 

Caferi Tayyar,  sahabelerle birlikte niçin Necaşi’nın yanında yer almış?  Nefsin 

isteklerinin oluşturduğu sarhoşluk, bu gafil kimseleri öyle sarmıştır ki; bir an 
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bile düşünmeyi başaramamışlardır. Nefsin eşeğine ve bilgisizlik atına 

binmişler. Çok yakında, “Biz toprak olsaydık” söylemiyle inleyeceklerdir! 

208. Sanki dünyanın tatma duyusu ve algılama gücü kaybolmuştur. Çünkü kulların 

birçoğu, Rahman Hazretlerin beyan tatlılığını yaşamamış ve en güçlünün 

melekûtundan görünenleri algılayamamıştır. Karga sesiyle uğraşmaları sonucu, 

ufuklarda görünen yıldızdan yoksun kalmışlardır. Tanrı’dan dileğim, yaşam 

denizinden içenlerin ve mühürlü şarabına ulaşanların, O’nun Kitabına ve 

ayetlerine bağlı kalmalarıdır. Yani bugün ortaya çıkanları; görmeleri, 

düşünmeleri ve yeryüzünün ölülerini, hikmet ve beyanın hoş kokularıyla 

diriltmeleridir. Şunu mutlak olarak bilmelisiniz ki; eğer bu gün, O’nun sevgi 

süsüyle süslenenler, O’nun Yüceler Yücesi adıyla anılanlar; Emrin hizmetinde 

ayağa kalkarak, yani son derece hikmetle Tanrı Emrini tebliği ile uğraşsalar, 

yani O’nun hatırı için konuşur ve anmasıyla ilgili olurlarsa,  kesinlikle bakır 

çağını altın çağa çevirebilirler. Ne mutlu, bu günü algılayan ve gerektiği 

şekilde davranışlarda bulunanlara! Dünyanın gelip geçiciliği belirgin bir 

şekilde ortadadır ve Zuhur ağacı Tur’un en yüksek makamında görünüp ve 

konuşmaktadır. 

209. Günlerin vefası yoktur. Dünyanın değişimi ve başkalaşması lisan gibi 

görünmekte, dünyada bulunan her şey, onun yok olacağını ve gelip geçiciliğini, 

içinde yaşayanlarına her an haber verir niteliktedir. Onun için, gözleri Tanrı’yı 

tanıma ışıklarıyla aydınlanmış olanlar, yapmaları gereken davranışlarda 

bulunmalıdırlar.  Ne mutlu, bu günlerin değerini bilenlere ve O’na yakışır 

davranışlarla ayağa kalkan kimselere! En büyük bakış yerinde göz sahibi 

olanlar ve varlık topluluklarında irfan ehli  işte onlardır. 

210. Bütün işlerde, eski bağış ve rahmete binaen Tanrı kulların kollanması gerekir,  

Onun için, özellikle bağış gözünün baktığı ve ululuk denizi damlalarının 

yöneldiği ilahi dostlar başta olmak üzere, tüm bireylerin başkasının üzüntüsüne 

neden olabilecek bir davranışta bulunmamaları gerekir. Bundan ötürü; 

genellikle insanların yararına olabilecek eylem ve davranışları engellemek veya 

bu tür olumsuz davranışlarda bulunmak kesinlikle doğru değildir ve bundan 

böyle de doğru olmayacaktır. 

211. Sahip olunan tüm parasal varlıklar, ticaretler ve gerçekleştirilen tüm eylemlerin 

özünde; Tanrı’yı anmak, övmek ve hizmetinde ayağa kalkmak öğeleri 

bulunmalıdır.  Şükürler olsun ki; bu konularda zarar diye bir şey yoktur. Kâr 

üstüne kâr vardır. İnşallah diğer konularda, O’nun iradesiyle sağlam ve kutsal 

olarak gerçekleşecektir. Emir onun elindedir. İşleri O’nun iradesine bırakan, 

takdirine rıza gösteren kimseler için, iyilikleri ne icap ederse O uygular.  Bu 

doğrudur ve onda hiçbir kuşku yoktur. 

212. Amaç; herkesin En Yüce Ufka yönelmesidir. Levihlerde vahyolunanlara bağlı 

kalmalıdır. Fesat iklimine ayak basmasınlar, kavga ve dövüş alanına adım 

atmasınlar. Yüceler Yücesi Tanrı’ya; sabır, boyun eğme, ahlak olan 

davranışlar, yüce ve yeni kelimelerle yardım edilmelidir. Bu günlerde Kalem-i 

Âlâ’dan akan levihlerin birisinde, şu yüce söz dile getirilmiştir: “ Her zaman, 

Tanrı sözünün yücelmesine neden olacak eylemlerde bulununuz! Pak olan  
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davranışlar ve beğenilmiş ahlak, bu büyük zuhurdaki ilahi ordulardır. Aynı 

şekilde, arı ve kutsal bir söz, gönülleri kendine bağlayan ve şehirlerin kapılarını 

açan askerlerdir. Bu silah, dünya silahlarından daha keskindir”. 

213. Manalar göğünün güneşine yemin olsun ki; eğer dostlar vahy-olunanlara göre 

davranışlarda bulunmuş olsalardı, dünyadakilerin tümü onlara gözü gibi bakar 

ve korurdu. Ayrıca arkalarında görünmeyen gizli askerlere de sahip olurlardı. 

Tüm nesneler Tanrı’nın askerleridir ve askerleri olacaktır. Rüzgârlar O’nun 

askerleridir. Dağlar O’nun askerlerinden sayılır. Musa bir asa ile dünyayı 

karıştırmıştır. Çünkü Tanrı Emriyle görünmüş ve hizmeti için ayağa kalkmıştır. 

Görünmeyen gizli asanın, nefis ve nefsin istekleri denizlerini yarması ve 

herkesi Tanrı’ya doğru kılavuzlaması umulmaktadır.  

                    

214. Ey Ruhullah, bu gün Ruh(İsa), Kutsal Vadide “Ey Allah’ım kabul ediyorum,  

boyun eğiyorum !” diyor. Kelim (Musa) irfan Tur’unda, zuhuru 

müjdelemektedir. Görüp işitmek üzere, nerede göz ve nerede kulak! Gerçeklik 

güneşinin ışıklarına yemin olsun ki; eğer bu gün, birisi yapması gereken bir 

eylemi gerçekleştirmemişse, onunla ilgili kayıpların giderilmesi kesinlikle 

olanaklı değildir. Ey Dostlar! Siz içten inananlar bahçesinin yaprakları 

sayılırsınız. Size yakışır hoş kokuları yaymaya çaba gösteriniz. Bu gün, temiz 

davranışlarla ve beğenilmiş ahlakla süslenmiş her bir kimseden, ruhu 

güçlendirecek hoş kokular yayılmaktadır. Sana en büyük denizine yol 

gösterdiği ve mühürlü şarabından yoksun bırakmadığı için âlemin Aranan’ına 

şükretmelisin.  

215. O’dur  Aziz ve Sevilen!  İnşallah, O’nun İlahi bağışı sonucu, gerçeklik 

güneşinin parıltılarıyla aydınlanmış olursunuz. Bu gün, öyle bir gündür ki; 

Varlık Sultanı’nın irade güneşi, gönüllerin Tur’undan görünmüştür. İlahi 

çağrıyı kutsal ağaçtan işiten ve ortaya çıkan ışıklarını görebilen kimsenin 

içinde bulunduğu durum ne güzeldir! Her nesneden “Yüzümün güzelliğini 

görüyorsun!” çağrısı yükselmektedir.  ارنی جمالک . Ne mutlu; gören göze, işiten 

kulağa, algılayan gönlüne ve Âlemlerin Sahibi’nin övgüsüyle konuşan dile! 

Tanrı’dan; herkesin amaçlarına ulaşıncaya kadar dünya gözünün, nefsin 

istekleri hastalığından korunmasını dileyiniz!  Ey Dost! Gerçek Dost, seni 

zindan diyarından anıyor. Bundan dolayı Tanrı’ya şükret ve sağlam 

duranlardan ol! 

216. O Hazret (Hz. Bab), “İstediği gibi yapar” kürsüsünde oturmuş ve “istediği gibi 

hükmeder” tahtında yerleşmiştir. O’nun Zuhuru’nun niteliğini hiçbir akıl 

algılayamaz ve Emrinin niceliğini hiçbir anlayış sahibi kavrayamaz. Tüm 

sözler, O’nun onayına bağlıdır. Bütün işler, O’nun Emrine gereksinim 

duymaktadır. O’ndan başka her şey, O’nun emriyle yaratılmış ve O’nun 

buyruğuyla var durumdadır.   سوی  O’dur İlahi sırların göründüğü yer ve  ما

sonsuz gizemli bilgilerin açıklayıcısı. 

217. Söyle: Ey Tanrı’nın topluluğu! Kendi değer ve makamınızı bilmek ve tanımak 

için çabalayınız. Birlik ve uyumu sağlamak için, aradaki dargınlığı gidermeye 

çalışınız. Son derece sevinç ve ferahlık duyguları içinde, gafil kalmış kulların 
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kalplerinin arınmasını yöneliniz. Adalet güneşi ışıklarının parıltıları, çok 

yakında dünyadakiler tarafından görünecektir. İnananların arınması ve 

dünyanın iyileştirilmesi için çaba gösteriniz. Yardımlarınızı arttırınız. Tanrı’nın 

adıyla dikilmiş fidanların yeşermesine çalışınız ve karşılıksız yardımlarda öncü 

olunuz. Herkesin davranışı, Tanrı’nın yanında açıkça görünür durumdadır. 

Ödülü ise, ismet hazinelerinde saklı bulunmaktadır. Tanrı’dan dileğim; 

herkese, şu anda Kalem-i Âlâ’dan vahiy olup görünen şeylere göre 

davranışlarda bulunmayı sağlamasıdır.  

218. O’dur Tanrı. Ey Ahmet! Biricik Tanrı’nın Bahası üzerine olsun. Söyle: Ey 

inananlar topluluğu! Bu gün anma ve övgü günüdür. Çünkü tüm inanan 

toplulukların Sevgilisi Cemali Kıdem (Hz.Bahaullah) bağış tahtına 

yerleşmiştir. Kendinizi bu en büyük manevi sevinçten ve en büyük bağıştan 

yoksun bırakmayınız. Çabalayınız! Olabilir ki; yüceliğine kabul edilir, mülk ve 

melekût durdukça devam edecek bağışlarına ulaşırsınız! Dünya bu günü 

beklemiştir, ancak o gün gelince, ehli O’ndan olduğunu söyleyenler yokluğa 

döndüler. Ne mutlu, Aranan’ı tanımış ve iyiliklere bağlı olana! İşte o, 

Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın yanında ve O’na yakın olanlardendır. 

219. Bu gün öyle bir gündür ki; bir saati, önceki yüzyıllarla değiştirilemeyecek 

kadar daha değerlidir. ilkinden, bu en yüce ve en kutsal gün özel sayılmıştır. 

Kutsal Kitaplar, bugünün niteliklerini belirten açıklamalarla doludur. Bu 

günde, Tanrı’ya saygı adına yapılacak her arınmış eylem ve davranış, O’nun 

yanındaki eylem ve davranışların en onurlusu ve beğenilenidir. Ne mutlu, Tanrı 

için ayağa kalkan ve O’na saygılı olabilmek adına konuşan kimseye! Ey Kızıl 

geminin sakini! Her zaman Yüceler Yücesi Tanrı Emrinin hizmetinde 

olabilmek için, O’ndan yardım dilemelisin! Belki; uzakta bulunanları yakınlık 

kutsal ırmağına ulaştırır ve ölü bedenleri, beyan denizin sızıntılarıyla 

diriltebilirsin. İnsanlara her zaman bir eğitici ve uyarıcı gerekmektedir. 

220. Varlık Sevgilisi’nin adıyla! İlahi öğütler, Tanrısal irade göğünden vahyolunan 

ruhani gıdalardır. İnananlar, bu sürekli nimetin değerini bilmeli ve varlığı yok 

sayılan kimselerin sanılarıyla, bu en büyük bağışı ve en güçlü bilgi kaynağını 

kaybetmemelidir. Bağış yönü, zindanın ufkundan herkese yönelmiş ve herkesin 

ne yaptığını görmektedir. ا(ne yaptıklarını)  Ne mutlu, yüzlerinde Tanrısal 

canlılık ve ilahi sözün ışıklarının parladığı kimselere! Sürekli çabalamalısınız! 

Şayet  bu makama ulaşır ve O’ndan başkasından arınmış olursunuz! 

221. İnşallah, ilahi bağışlara ve tanrısal ilimlere ulaşır ve Tanrı isimlerinin 

kaynağına bakarsınız! Bu gün, herkes için gerekli olan şey, Tanrı’ya ve O’ndan 

görünene bakmaktır. Her ne kadar tüm bireyler bir kelime ile yaratılmışlarsa 

da, gerçeklik güneşi parıltılarının her bireydeki görünüşü, bireyin yeteneğine 

göre farklı olmaktadır. Bu yüzden önceki kitaplarda, “ İnsanları çeşit çeşit 

yarattık” diye buyrulmuştur. O halde, Emrin özüne ve O’ndan görünene 

bakmak gerekir. Bütün durumlarda, bağış ipine yapışınız ve eteğine sarılınız! 

O’dur kurtarıcı, O’dur koruyucu ve yardımcı. O’ndan başka Yardımcı, Gücü 

Yeten ve Bilgin ilah yoktur. Bu gün bütün dostlara hikmet emredilmiştir. İlahi 

levihlerin birçoğunda, arabozuculuk, kargaşa, kavga ve dövüş yasaklanmıştır. 
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Ne mutlu öğütlenenlere göre, eylem ve davranışlarda bulunanlara!  Tanrı’ya 

yönelen ve O’nun bağışlarına ulaşanlar, sevecenliğin doğuş yeri, 

bağışlayıcılığın ve koruyuculuğun kaynağı haline gelmelidirler. Bilgisizleri 

ilim ve hikmet, gafilleri ise anma ve beyan Kevseri ile tedavi ediniz.  

222. Âlemlerin Aranan’ın Adıyla! Ey Hatice! En büyük zindanın ufkundan doğan 

birlik ışığının kaynağından çıkan çağrıyı dinle. Ta Rahman’ın beyan 

şarabından sarhoş olasın ve kadın hizmetlileri arasında, O’nun anmasıyla 

meşgul olasın! İnşallah, son derece kutsallık ve arınmışlıkla, uykuda olan 

kadınları ilahi ayetlerin hoş kokusuyla uyandırır ve onların içerisindeki 

inananlara, tanrısal kanıtların kaynağından akan, O’nu anma Kevser’inden 

sevinç ve coşkuya ulaştırırsın. Öyle ki; herkes Dost’un anmasıyla mutlu, 

sevgisiyle diri ve ölümsüz kalabilesin. Baha üzerinde olsun. 

223. Hidayet ufkunu hevanın kapkara bulutları kapatmıştır. Ama çok yakında, Allah 

onu tümüyle ortadan kaldıracaktır. O’dur Güçlü ve İstediğini yapabilen. Beyan 

denizi en kuvvetli dalgalarla dalgalanmasına ve kanıt ufkunun irfan güneşi 

apaçık görünmesine rağmen, insanların hangi mertebeye ulaştığı ve nelerle 

uğraştığına bakmak gerekir. Gafil kişiler, bir grup bilgisizi din bilgini olarak 

bilmeleri ve onların verdikleri emir ve onaylar sonucu, birlik ışığının 

kaynağından yoksun kalmışlardır. Bu gün, her ne kadar asrın din bilginleri, 

Hak ile halk arasında perde oluşturmuşlarsa da, çok yakında tümü kendi 

hüsranlarını itiraf edip Tanrı dostlarının anılmasıyla uğraşacaklardır. Eğer tüm 

dünya, son derece birlik içinde, Tanrı ışığının kapatılması ve ilahi kelimede 

saklı ateşin söndürülmesi konusunda ne kadar büyük çaba gösterirlerse 

göstersinler, yetersizliklerine tanık olacak ve güçlerinin yetmediğini 

göreceklerdir. 

224.  Âlemlerin Aranan’ın Adıyla! Şükürler olsun ki; Zuhurun ufku aydınlanmış ve 

beyan gemisi irfan denizinde yol almaktadır. Ona bağlı olan kimsenin halı ne 

güzeldir. Bu gün davranışların en erdemlisi, Tanrı Emrinde kararlılık ve 

buyruklarını yerine getirmektir. İnşallah O’na ulaşırsınız, dünyaya 

bakmazsınız! Çünkü yakında, dünyada bulunanların hepsi yok olacaktır. 

Buyruklarına göre davranmış olanlara, yeryüzündeki hazinelerle 

karşılaştırılmayacak ödüller öngörülmüştür. Öyleyse, Tanrı dostları son derece 

sevinç ve ferahlıkla, O’nun Emirlerine göre eylem ve davranışlarda bulunmalı 

ve yasaklarından kaçınmalıdırlar. Kıdam Maliki’nin Kaleminden görünen en 

büyük öğüt işte budur. Ne mutlu, O’na göre davrananlara! 

225. Beka şarabının sakîsi İsimlerin Malikidir. Ne mutlu, pak olan şarabı Kader 

Malikinin günlerinde içen ve Dinlerin Malikinin irfan denizine ulaşan kimseye! 

Bu gün tebliğ günüdür ve her kes onunla görevlidir! Böylelikle gönülden 

inananlar, ilahi kitapta, “Bir kişiyi dirilten, sanki tüm insanları diriltmiş 

olacaktır” şeklinde vahyolunan makama ulaşabilsinler.. İlahi kitapta anılan 

yaşamdan amaç ise, Sevgili'nin irfanıyla oluşan gönül yaşamıdır. Bu makama 

ulaşmamış birisi, ölülerden sayılır, Onun için, Tanrı’nın dostları gece gündüz 

ciddi bir çaba göstermelidirler. Olabilir ki; yolunu şaşırmış olanları doğru yola 

yöneltir ve susuz olanlara bu yaşam şarabından içirebilirler. Her kim bu 
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makama ulaşırsa, Tanrı’nın yanında varlığın cevherleri olarak anılmaktadır. 

Düşmanların kınamalarından ve kin sahibinin gücünden mahzun olmayınız. 

Yakında, önce bu medhu sena ile ve sonra da güçsüzlüğe ve yokluğa 

dönüşeceklerdir. 

226. İnşallah, herkes varlığın Sahibi’nin irade ufkundan doğan sevecen öğütlere ve 

emredilen hikmetli davranışlara göre davranır. Çünkü bu en yüce Zuhurda; 

arabozuculuk, kavga, dövüş ve başkalarına ait varlıkların izinsiz kullanılması 

yasaklanmıştır. Söyle: Ey Kullar! Yer ve gök arasında çağrıda bulunan Kalemi 

A’lâ’nın çağrısını kulak veriniz!  Sizden, tanrısal bağış ve yardımlarla dolu bu 

en büyük Zuhura yakışır davranışların görünmesi için çabalayınız. Hepiniz 

birlik içinde olunuz.  Eylem ve davranışlarınızla, insanların karanlık çölden, 

arzulanan ruhani göğe ulaşmasını sağlayınız! Kişiler, insanlık neyi 

gerektiriyorsa onu yapmalıdırlar... İnsan, tüm yapabileceklerini sadece kendine 

yönelik kullanmamalıdır. Birbirleriyle olan işlerinde yardımlaşmaya yönelik 

son derecede ilgi göstersinler  Kıdem Kaleminden akan, ümmetlerin Maliki’nin 

muhkem hükmü işte budur! 

227. Ey Hakkın dostları! Himmetiniz, Hakkın dostlarına hizmet etmek olsun.  

Zayıflara bakım, fakirlere yardım gerekmektedir. İşte bu davranışlar, 

Affedicinin yanında en gerekli elzem işlerdendir. Zindandan doğup parlayan 

kutsallık güneşine yemin olsun ki;  zulüm altında bulunan Tanrı’ya inananların 

ve fakir dostlarının yaptıkları çağrı etkilidir. Eğer insanlar, Tanrı’nın şanını 

algılayabilmiş olsalardı, O’nun tarafına yönelir ve bunun sonunda herkes 

zenginliğe ulaşmış olurdu. Şan= makam (ün) 

228. Kendi zenginliğimin doğuş yeri olarak, kulları mazhar kıldım. Herkese ve her 

şeye zenginlik ayetimi sundum. Bu en büyük ayetten perdelendikleri anda, 

fakirliği yaşamışlardır. O halde, Tanrı’dan başka her şeyden arınıp, tüm 

gücüyle O’nun birlik Yüzüne yönelen kimselerin içinde bulunduğu durum ne 

güzeldir! Böylece onlarda emanet bıraktığım, yepyeni Zuhur gücümün ortaya 

çıkıp görünmesi sonucunda, göklerde ve yerde bulunanlar, artık kendilerini 

zengin ve başkalarına gereksinimi olmayanlar olarak görmelidirler. Bu 

makama ulaşmış olan her bir kimse, Tanrı ile görüşme (Lika’ullah’a) aşaması 

olan kendi nefsine ulaşmış olmaktadır., Sakın! Toplumdaki cahiller, bu söze 

dayanarak kibir ve gurur alanına adım atmasınlar. Nitekim bazıları, yıllar yılı 

ruh ezgileriyle mutlak zenginliğe davet edildikleri halde, kendilerini Tanrı’ya 

gereksinimi olmayanlar olarak nitelendirmişlerdir. Oysa tüm bu zenginlikler 

O’nun iradesinden ortaya çıkmakta ve O’na dönmektedir.  Sakın Zuhur 

gününde; makama, irfana veya yerde ve göklerde bulunanlara bağlanarak 

meşgul olup O’nun bir harfiyle bütün yerlerdeki ve göktekileri zenginlik 

tahtına ulaştırandan mahrum olmayın. Evet, Özümün dışında ve Benden 

başkasından zengin olmak sevilen değildir. Cemal’inden değil, Benden 

başkasından kesilmişlik makbuldür. 

229. Ey Mehdi! Varlığın çekirdeğini Güçlü ve Egemen olan ilahi elin tasarrufuna 

bırakmalısın ki; onu kendi temiz, kutsal Rızvan’ın toprağında ekip, ta ondan 

kalıcı ve ölümsüz dallar ile olgunlaşmış meyveler ortaya çıkarabilsin. Dikkatli 
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ve özenli bir gözle bak! Yenilen meyve durumundaki hurma ekilirse yetişmez. 

Çünkü üzerinde elbise niteliğinde meyve eti bulunmaktadır. Yani elbisesinden 

ve dünyadaki görünüşünden arınmamıştır. Fakat çekirdek olarak, çıplak ve 

soyut bir şekilde Rabbin toprağına ekildiğinde, sayısız meyvelerle donatılarak 

en büyük onura ulaşmaktadır. Ey Mehdi, öyleyse sen, birlik kutsal eşiğine 

çıplak olarak adım at ve O’ndan başkasından arınmış olarak kalıcı ululuk 

makamına gir!  Koruyucu Tanrı’nın kuluna öğüdü işte budur. “Allah, de! Sonra 

da onları daldıkları sapıklıkta bırak, oynasınlar. En’am - 91 .”  Ey Mehdi; 

Candan bir kesilmişlikle Sevgilinin diyarına hediye olarak bir nefes gönder! 

Her şeyin bağlılığından arınmış olarak, dertli gönlünden, Âlemlerin Rabbi’nin 

Rızvan’ına üzgünlük dolu bir ah gönder! Ne zaman kadar, onunla bununla 

uğraşacaksın ve kederli olanların söyledikleriyle ürkek durumda kalacaksın?  

Tanrı’ya yemin olsun ki; ülkeme yolcu olanlar, Rahmanın alanlarına güvenli 

adımlarla koşarlar. Vücudunu, sınırlamaların ve izlerin bulaşığından arındırıp, 

tam bir huzur ile yaratıkların Rabbinin çadırına gir! Ey Mehdi! Halk dilinde 

yaygın olan, “Ölüm ve ağıt bir kez olur” sözüne göre, sende bir kere öl ve 

yaşama baştan başla! İlahi boyutta ve O’nun yazgısı sonucu meydana gelen 

olaylardan ötürü üzgün olma! Yüzümün güzelliğine yemin olsun ki; Sevilenin 

kaza okları, her istenilenden daha çok arzulanmaktadır. Belânın zehri, içten 

sevenin damağında, her helvadan daha tatlıdır.  Öyleyse başına gelen 

olumsuzluklar ve belâlardan ötürü sıkılma ve üzülme! Her karanlık gecenin 

ardından aydınlık gün doğuşu vardır. Adımını doğru yolda atmaya çabala! 

Öyle olmalı ki; tüm dünya senin kararlılık ve sağlamlığını örnek alıp yakine 

gelmeli! Eğer duyabilenlerden isen, işte  budur senin Rabbinin vasiyeti,!  

230. Bu dünyada görünenlerde, bundan daha fazla yetenek bulunmamaktadır. Her 

ne kadar tüm ilahi âlemler, bu âlemin çevresinde dönmekte ise, her bir 

âlemdeki her kimseye bir işlev öngörülmüştür. Tanrı’nın kitabında anılanların 

boş olduğunu sakın sanma! Onlardan çok yücedir. Manalar ufkunun güneşine 

yemin olsun ki; Hak için mukayese edilmez cennetler olmaktadır. Fakat bu 

hayatta, cennetten amaç, O’nun hoşnutluğu ve Emrine giriş demektir. İman 

edenler bu dünyadan yükselişlerinden sonra mukayese edilmeyecek cennetlere 

yerleşerek sayısız iyilik ve bağışlarına ulaşacaklardır. Cennetler, dünyada 

yapılan eylem ve davranışların sonucudur.  O’nun kullarından birisi başkasının 

hizmetine kalkan ve güçlüklerini çekenin, ödülünü almayacağını mı 

sanıyorsunuz?  Nasıl oluyor da kendini kesin olarak Kerem sahibi buyursun ve 

kullarına emirlerini uygulamasına emir buyursun ve sonra bendelerini 

rahmetinden mahrum bıraksın! Suphanallah! Tanrı bunlardan arınmış ve 

yücedir, kulların hakkındaki sanılardan da yücedir. Evet, bu gün, tüm bu 

aşamalar açıktadır. Ne mutlu cennetin en iyisi olan Baha cennetine ulaşana! 

Eğer anlayıp gördüğünden tamamen kurtulmuş ve arınmış bir şekilde en büyük 

ve en temiz bakış yerine yönelebilen temiz kulaklar ve olgun insanlar 

görünmüş olsaydı, her halde yeni ilahi bağışlar anılacaktı, öyle ki; herkesin 

algıladıkları ve anladıklarından arınarak temizlenmiş bir şekilde, en büyük ve 

en temiz bakılan yere yönelebilsin!  Ama ne fayda, ruhum ona feda, Beyan 
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Noktası’nın  (Hz. Bab) eğitimiyle, pıhtı aşamasından kana bile dönüşmeyen bu 

kullar, ete bürünmeye hatta  adı geçmeyen bunlardan başka makamlara nasıl 

ulaşabilirler!... Evet, cennet ve cehennemden amaç, görünür yaşamda,  kabul 

etmek veya yüz çevirmek anlamındadır. Ruhun yükselişinden sonra kabul 

etmeyenin ve itirazcının davranışlarının sonucu, ya mukayese edilmeyen 

cennetlere veya benzeri bulunmayan ateşe ulaşmaktır. Fakat Tanrı’dan başka, 

hiç kimse o makamları algılayamamış ve algılayamayacaktır. 

231. İlahi ezgileri dinle! Bu günü, başka her hangi bir gün ile karşılaştırma! En yeni 

ve en tatlı kelimeleri, her hangi bir kelime ile kıyaslama! Görünür nesnelere 

kendi gözünle bak! En büyük Güneş’in irfanında hiç kimseye bağlı olma! Bu 

gün tüm İlahi dostlara en gerekli olan şey, bir an bile Emrin başkalarına tebliğ 

hizmetinin aksatılmaması ve her an insanları güzel öğütlerle ve yumuşak 

sözcüklerle biricik ulu Emre davet etmelidirler. Eğer bu gün birisi, başkasının 

doğru yolu bulmasına neden olursa, Emir Kaleminden, onun eylem ve 

davranışları sayfasına, Tanrı yolundaki şehitler için öngörülen ödül 

yazılacaktır.. 

232.  Her bir kimse ne ile vasıflandırılmışsa, bu vasıf ondaki olan imanına göre 

olmuştur. Aydın ve keskin bir gözle bakıldığında, Yüce Tanrı’nın her kişideki 

niteliğin açıkladığı takdirde Kendisini vasıflandırmış demektir, Sevgilinin 

adıyla tüm varlık alemine tecelli eden o tecelli, Tanrı sevgisinin tecellisidir. O 

İsminin güneşi ile karşı karşıya kalan herkeste, güneşin ışınlarının yansıması 

onda görünmektedir. Şimdi bu kişiyi Yüceler yücesi Hak ne kadar anlatırsa, 

Kendi İsminin Güneşinin ışıkların tecellisini anlatmış demektir. Bu makam ve 

vasıflar, tecelli baki olduğu süresince bakidir. Bireyin tekabülünden sapması ve 

ışıkların kaybı olunca, o Tanrı nezdinde yok olup kaybolmuş sayılmış ve 

sayılacaktır.  Yansıma sonucu oluşan görünüş kalıcı olduğu sürece, onunla 

ilgili makam ve nitelikler de kalıcı olmaktadır. Bir kimse kendisine 

öngörülenden sapma gösterdiği takdirde, onda yansıyan ışıkların yok oluşu 

birlikte, Tanrı’nın yanından da yok olup gitmektedir. 

233. Ey Tanrı’nın kadın hizmetlisi! Şimdi yepyeni ilahi ezgileri, en tatlı dille Farsça 

olarak dinle ve bil ki; benden başkasının anılması kabul edilmezdir ve benden 

başkasının sevgisi, Tanrı’nın yanında hoş karşılanmamış ve hoş 

karşılanmayacaktır. Çünkü ister kişilerin eylem ve davranışları olsun, ister ünlü 

bilginlerin bilgisi, çeşitli dinler ve sonu olmayan yasa ve buyrukların tümü 

olsun, yer ve gök arasında meydana gelen her şey, Özümün mazharlarından 

görünmüş ve yine Özümün mazharlarıma dönerek gerçekleşmiş ve bunların 

hepsi de Tanrı tarafından zahir olmuştur. Sonraki zuhurda, öncekilerin amelleri 

Tanrı nezdinde makbul olmayışının nedenine gelince, her zaman ameller 

irfanın sonucu olmuştur ve olacaktır ve (talisidir) Tanrı irfanı da özünün 

Mazharını irfanına bağımlıdır. Her hangi bir kişi bu gün, bütün ilahi emirlerin 

çevresinde dönen özünün zuhurundan perdelenmişse varlıkların tüm eylemlerle 

davranmış olsa bile, hiçbir amel ona yarar getirmeyecektir. Nasıl ki;  Nasıl ki; 

evi tanımak, ev sahibinin tanınma güvencesini sağlamıyorsa, aynı şekilde 

amellerin uygulaması, bu amelleri indiren ve tespit edenin irfanını garanti 
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etmez!  Eğer bu gün birisi, gerekli tüm eylem ve davranışları yerine 

getirmemiş, fakat Tanrı’yı tanıma onuruna ulaşmışsa,  o kişi için bir kurtuluş 

umudu bulunmaktadır. Ama Allah korusun, O’ndan perdelenmişse, bütün 

olumlu eylem ve davranışlarda bulunsa bile kendisi için bir çıkar yol 

bulunmamakta ve Tanrı yanında o kişi cehennemlik, yokluğa uğratılması ve 

ateşe atılması gerekenlerden sayılmaktadır. Sen ise, ey ilahi kadın hizmetli! Arı 

ve sonsuz nitelikli ezgileri dinle! Ta onun dinlenmesinden Ruhu’l Kudüs 

kalbinden ortaya çıksın ve Ruhu’l Emin de gönlünden konuşsun! Bu makamı 

elde ettiğinde, dünya ve dünyadakilerden kurtulmuş olur, en Aziz, en yüce 

makama yükselirsin.  Bilginlerin en son vatanı ve yakınlarının en son amacı 

olan “Tanrı’yı Tanrı ile tanı!” makamına ulaşmış olursun. Bu makamda, 

dosttan başka bir delil göremezsin ve Sevilennin yüzünden başka bir kanıt 

aramazsın. O’nun Zuhurunu, varlığının bir kanıtı olarak görürsün. O’nun 

doğuşunu, nefsinin doğuşu olarak görür, tüm yarattıklarını güçlü elindeki bir 

avuç toprak olarak anlarsın ve tüm varlıklarını,  kudret elinde kaplanmış ve 

sınırlı olarak görürsün. 

234. Tüm dünyadakiler, bu kutsal güne hizmet etmek için yaratılmışlardır. Ey 

yeryüzünde bulunanlar! Bu günlerin değerini biliniz ve kendinizde bulunandan 

ötürü, Tanrı yanında bulunanlardan gafil kalmayınız! Günler fanidir ve onlarda 

görünenler gelip geçicidir. Tanrı’nın yanında bulunanlara ulaşmak için 

çabalayınız. O kalıcıdır. Ne mutlu, bu fani dünyada, baki amele ulaşana!  Yani 

kişiden görünen eylemde kalıcılık kokusu yayılıyorsa, işte o Tanrı kelimesidir. 

İlahi vasiyeti dinleyin ve O’nun hoşnutluk kokusunun alınacağı eylemde 

bulunun! Eğer, bu en yüce ve en yüksek makama ulaşırsan, İsimlerin 

Maliki’nin rıza kelimesine de ulaşmış olacaksın. 

235. İnşallah, bütün durumlarda ve anlarda sevgisinin ateşiyle alevlenir ve O’nu 

irfan nuruyla aydınlanmış olursun! Dostlara selam söyle ve onları ilahi 

lambanın ışığını alevlendir! Böylelikle, hepsi hikmet ve beyan ile, kulları 

Âlemlerin Arananı’nın yasa ve kurallarına ulaştırabilsinler. Gün hikmet ve 

hizmet günüdür. Yüceler Yücesi Tanrı’nın hizmetindeki ilk aşama ise, Emrini 

başkalarına tebliğidir. Tanrı’dan dileğim, dostlarına kelimenin yüceltmesi ve 

makamın yükselmesine neden olanı yardımcı olmasıdır.  

236. Ey Dostlar! Bu gün, hepiniz ilahi sevgi ateşiyle öyle alevlenmelisiniz ki; O’nun 

sıcaklığı tüm damarlar, organlar ve parçalarınızdan görünmeli ve 

dünyadakilerin tümü de, bu sıcaklıktan etkilenip Aranan’ın ufkuna 

yönelmelidirler. Herkese, kitapta vahyolunanlara göre davranışlarda bulunmayı 

vasiyet ederiz. Her birey, ilahi davranışlar süsüyle süslenmeli, Tanrı Emri’nin 

yükselmesine ve insanların yüceliğine neden olacak şekilde davranmalıdır. Ne 

mutlu, Tanrı esintisini ve hoş kokusunu algılayan yöreye! Ey ehli Baha! Bu 

günlerin değerini biliniz ve bu güne yakışan davranışlarla ayağa kalkınız. 

Sizlerden her birisi öyle bir düzeyde görünmeli ki; insanlar onda Rahman’ın 

hoş kokusunu koklamalı ve O’nun davranışlarında hakkın ahlakını bulmalıdır. 

Eğer Kalem-i Âlâ’dan akmış olanları gerçekten duyulsaydı, şimdi yeryüzünde 

solgun ve ölü diye görünmemiş olacaktı. 
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237. Ey ehli Baha! Manalar denizine yemin olsun ki; her kelimeden yaşam denizi 

akmaktadır. Acaba içip sönük mü kaldınız, yoksa farkında mı değilsiniz? Bu 

gün her zerre, “Malik olan gelmiştir” çağrısıyla konuşmakta ve Mele-i A’lâ’nın 

tümü, yaratıklara  “Rabbin gelir ve o zaman mulk Allah’ındır”  

müjdelemektedir. Acaba kulaklar, bu ruhani ezgileri işitmekten yoksun mu? 

Veya gözler görünür nesneleri görmekten engellenmişler midir? Bu Mazlumun 

çağrısını dinleyiniz ve zamanı yitirmeyiniz! Tanrı günün bağışlarından yoksun 

kalmamak için son derece büyük çaba gösteriniz ve herkesi Emirdeki en büyük 

kararlılığa çağırınız! Böylece, bu en büyük bağışı kaybetmesinler ve Tanrı’nın 

adıyla onu korumalıdırlar! … Bu gün, bu denizden içmiş olanlar, kendilerini 

öyle bir aşamada görmelidir ki;  yeryüzündekilerin tümü, onları yollarından 

saptırmaları bir yana, onların yanında konuşabilecek güçte olmayacaklarını 

bilmelidirler! 

238.  Eşsiz yaratanın adıyla! Nice erkek ve kadın kulları, gece gündüz İlahi 

Kitapları ve tanrısal sayfaları okumakla zaman geçirdiler. Fakat o Kitapları 

indiren, zuhur ettiği zaman, O’ndan perdelendiler ve kendi kuruntularına 

saplanıp kaldılar. Eldeki kitapla kitabı indirenden mahrum kaldılar ve ana 

kitaptan perdelendiler! Tatlı denizden yön çevirip, kendi kuruntularının 

ırmağına yöneldiler. Ne mutlu, ilahi ağaca sarılıp O’ndan başkasından kurtulup 

özgür kalan kimseye! Ey Tanrı’nın kadın hizmetlisi! İnşallah, sevgisinde 

kararlı olur ve O’ndan başkasından kurtulup özgür kalırsın. Baha üzerine olsun. 

239. Tanrı’nın günü geldi. Beyan tahtı varlık kutbundan görünmüş ve Tur’da 

konuşan onun üzerinde oturmuştur. Sağında bağışlama ve koruma suyu 

akmakta ve solunda güç sancağı göndere çekilmektedir. Tanrı’ya şükürler 

olsun ki; O, halkın karşısında bağış, yardım, yücelik ve en yüce çağrı ile 

Emrini açıklamıştır. Dünyanın gücü O’na engel olamamış ve değişik inanç 

gruplarının düşmanlıkları, O’nu iradesinden alıkoymamıştır. Zulmün 

karanlığından ötürü, gece ve gündüzün bir farkının olmadığı günlerde, 

saklamadan ve örtüsüz olarak toplulukların karşısında ayakta durmuştur. 

Zincirler ve tutsaklık O’nun bağımsızlığını etkilememiştir. Zincir ve bağlar 

Emrini değiştirmemiştir. Tanrı kelimesinin yükselmesi uğruna, büyük bela ve 

sıkıntılar yaşamıştır. Her insaflı ve adaletli kişi buna tanıktır. Emir elindedir, 

istediği gibi yapar ve istediği gibi hükmeder. O Ermiş ve Yardımcı Olandır. 

240. Eşsiz Dostun adıyla! Ey Mahmut! İnşallah; Varlığın Malikinin rahmet 

bulutundan ve görünen ve görünmeyenin Sultanından uzak kalmazsın, yakınlık 

ve güven Kevser’inden içersiniz. Bağlılık ipini sağlamlaştırmaya çabala! Onun 

sağlamlığı, Varlık Malikinin Emrindeki kararlı duruşa bağlıdır. Bu kararlı 

aşamaya varan herkes  için bir tehlike arz etmiş ve etmeyecektir ve, dünya ve 

ahrete iyiliklere ulaşacaktır. Bugün, manalar ufkunun Güneşine inanan her bir 

kimse, O’nun eşiğinde yaşayan olarak anılmakta ve O’ndan yoksun kalan her 

bir kimse de, ölülerden sayılmaktadır. Salt Tanrı’ya, irfanına ulaştırmak için 

sana verdiği destekten dolayı şükürler sun! 

241. Varlığın Sevilenin adıyla! Ey Tanrı’nın kadın hizmetlisi (Cariye)! İnşallah, 

ilahi bağışlar ve tanrısal bilgiler sonucu tüm hallerde, zikir ve irfanın temiz 
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şarabından içersin ve son derece istek ve tutuşmuşlukla, Ufukların Sevgilisinin 

övgüsüyle konuşursun. Günler şimşek gibi geçmektedir. Bu sayılı günlerde, 

kalıcı ve yüce makamların elde edilmesi herkes için gereklidir. Yüceler Yücesi 

Tanrı, bağış ve ululuğunun gereği olarak kendini göstermiş ve kurtuluş yolunu 

öğretmiştir.  Ne mutlu, son derece ikan ve güvenle irfanına ulaşana ve 

emirlerine bağlı olan kimseye! 

242. Tanrı dostlarının gönüllerinin birleştirilmesinde ve halkın doğru yolu 

kılavuzlamasında, hikmet ve beyanla çabalar beğenilen davranışlardır. Ne 

mutlu ulaşanlara!  Bak!  Birbiri ardınca gelen belâ ve sıkıntılara rağmen, Emrin 

Kalemi durmamış ve durmayacaktır. Sürekli tüm dünyayı kapsayacak şekilde, 

Tanrı Emrini tebliğiyle uğraşmıştır. Tanrı’nın dostları da, yapabildikleri kadar 

O’nun Emrinin hizmetinde ayağa kalkmalı ve sağlam durmalıdırlar. Bu 

Tanrı’nın bağışındandır, istediğine bağışlar. “İlla” mazharları olan ispat ehli, 

fani olup baki olmayan işlere değil, ispata  bakmalılar, yani Tanrı nezdinde 

olan kesin, bakî ve daimi makamlara  nazar etmelidirler. 

243. O Akdes ve Abhadır!  Kitabın burada hazır ve en kutsal yön ona bakmaktadır. 

Başında, “Ey Tanrım! Hindiba otu her ne kadar acı ise de, gül bahçesi 

içindedir” sözü yer almaktadır.  Ey Zaman! İnşallah, Rahman’ın bağışıyla, 

tatlısın ve O’nun Rabbani Rızvan’nın çiçeklerinden sayılırsın.  İnananlar, 

ruhani gül bahçesinin yaprakları, meyveleri ve gülleridirler. Sevgi unsurundan 

yaratılmış, bağış yağmuruyla yeşermişlerdir. Günlerinde, her zaman Rahmani 

bahar süsüyle süslenmeye çabalayınız! Sakın hiçbir şey sizi üzmesin, 

Rabbinizin rahmetin ipine sımsıkı sarılınız!, sonra yaratıkları arasında O’nu 

hikmet ve beyan ile anınız!  

244. Acıyıcı olan Tanrı’nın adıyla! Ey Tanrı’nın kadın hizmetlisi! Tanrı’ya şükürler 

olsun ki; ilahi anlayış denizinden içtin, Zuhurun ufkuna yöneldin ve “Ben 

Tanrı’nız değil miyim” çağrısını duyduktan sonra “Belâ” kelimesine ulaştın. 

O’nun kalıcı bağışları için çabala! Bu gün öyle bir gündür ki, herkes sonsuza 

dek değişmeyen baki bir makam elde edilebilir. Yüz bin lisanla kez şükret! 

Çünkü Yüceler Yücesi Tanrı, senden iman süsüyle süslenmiş ve Emrin 

hizmetinde ayağa kalkmış olanları ortaya çıkardı. Nice dünya ehli aranandan 

mahrum ve perdelenmişken, siz ise kabul eden ve yönelmiş olanlardansınız, bu 

makam yücedir, inşallah hakkın adıyla korunmuş olsun.  O diyardaki tüm 

kadınlara, Bol Vericinin Kitapta vahyolunan kutsallığa, arınmışlığa vasiyet 

ediyoruz 

245. Dünyadaki mertebelerin, onları En Yüce Ufuk’tan engel  olmadığı kimselere 

ne mutlu! O diyardaki tüm dostlara selam söyle! İnşallah, son derece kararlılık 

ve güvenle, varlık sevgilisinin Emrinde ayağa kalkarsınız! Öyle ki; güçlülerin 

gücü ve yeryüzündekilerin orduları sizleri göğün Yaratıcısından 

alıkoymamalıdır. Rahmanın beyan melekûtundan açıklanan bu temiz, sağlam 

ve kutsal kelime vahiy olduğu sırada, bazı dostlar korkmuşlardır. Bu korku, 

niçin ve kimden? Mamur görünen bu çamurun ne değeri bulunmakta ve bu 

topraktan olan kimselerin ne mertebesi olur? Eğer Kitapta vahyolunanlara göre 
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davransalar, Tanrı’nın yanında bir sinek, gafil bilginden ve şüpheci yetkiliden 

daha üstün olduğu görecekler.  

246. Bilgili ve Her Şeyi Görenin adıyla!  İnşallah Tanrı’nın tüm kadın hizmetlileri 

O’nun iradesine ulaşır, O’nun için konuşur ve O’nun yönüne bakarlar. Bu gün 

yüce bir gün ve bu günde görünen de yüce niteliklidir. Son derece kutsallık ve 

arınmışlıkla Tanrı’nın anması ve övgüsü için çabalayınız! Bu günün 

davranışları ve sonucu gözden saklıdır. Bilgili Tanrı buyuruyor: Çok yakında, 

erkek ve kadın kulların davranışları ve anmaları dünya topluluklarında 

görünecek ve minberlerde söylenecektir. Ey Tanrı’nın kadın hizmetlileri! 

Yararlı işlerin kaynağı olmaya çalışınız öyle ki; anınız en büyük anı ile kalıcı 

olabilmek için, her zaman en büyük övgü ile O’nu anmalısınız. 

247. İnşallah, mülk ve melekût süresince, gerçek feyiz verenin bereketlerine 

ulaşsınlar. O Bağışlayıcı ve Eli Açıktır. Tüm durumlarda hikmete bakar olup 

ona sarılsınlar. Ayrıca kulak bulmayınca da konuşmasınlar. Önceden 

Kalemden şu kutsal kelime akmıştır: “Tanrı katına ait hikmet tohumlarını 

kalbin verimli toprağına saçıp yakin suyuyla sula!   Öyle ki; İlahi hikmet 

sümbülleri pak olan gönül beldesinde  yeşersin” Başka bir makamda ise  şöyle 

buyrulmuştur: “”  Çünkü insanlar, pak plan Kevser’in varlığından habersiz 

bulunduklarından, gurur şarabını içerek kendilerinden geçmişlerdir. Kendi 

düşüncelerine binaen bir suça isnat ederek böylece kargaşa çıkarma 

düşüncesindeler. 

248. Şükür ve övgü, varlık anlayışından arınmış, her şeyin Malikine yakışmaktadır. 

O,yüz çevirenler ve ortak koşanlara rağmen, apaçık şekilde ve en aydınlık 

ışığıyla Zuhur ufkundan görünmüş ve isimlerin doğuş yeri olanların karşısında, 

en yüce seslenişiyle her kesi Yüce Ufka çağırmıştır. Ne amirlerin gücü, ne de 

din bilginlerinin yüz çevirmeleri O’nu engellememiştir. Herkesin göz 

kapamasına ve diretmesine rağmen, her taraftan “O Tanrıdır” çağrısı 

yükselmektedir. Dünyanın sineğin vızıltısı gibi gelmiş, ümmetlerin kargaşası 

karşısında ise, anılmaya değer olmayan bir şey gibi göründü! Emrini irade 

buyurduğu gibi açıklamıştır. Ey akıl sahipleri! O’nun, Emrin başlangıcında en 

yüce kelime ile konuştuğunu, perdeleri yırttığını ve engelleri kaldırdığını 

düşününüz ey  akıl sahipleri!.   O’nun iktidar ve kudret parmağı yücedir. O, 

düşmanlık denizinin dalgalandığı, kin ateşinin alevlendiği durumlarda bile, 

bütün padişahlara Emrini en açık şekilde tebliğ buyurdu.  

249. İsimlerin Maliki’nin ayetlerini, tatlı Farsça diliyle dinle! Onları dinleyebilen 

her bir kimse, Kalem-i Âlâ tarafından kızıl sahifede ehli Baha olarak anılmış ve 

yazılmıştır. Söyle: Ey kullar! Kulağı, Turda konuşandan ve Zuhurun sahibinin 

çağrısını işitmekten yoksun bırakmayınız! Ayrıca gözün ayetleri görmesini 

engellemeyiniz. Bu gün dünya ufku, en büyük Güneşin ışıklarıyla 

aydınlanmıştır. Çok yazıktır ki; Kalem-i Âlâ ve Sidret-ül Münteha sesi 

bırakılıp, sinek vızıltısı dinlemeye çaba gösterilmektedir.  Söyle: Kuruntuları 

bırakınız! Tanrı’ya yemin olsun ki; Yakin denizi dalgalanmakta ve ikan ufku 

aydınlanmaktadır. Gök ve güneş buna tanıktır. 
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250. Yeryüzündeki tüm din ve fıkıh bilginleri, bu gün Emrin hizmetinde bulunmak 

için yaratıldıkları halde, sınav günü hepsi yüz çevirmişlerdir. Bin iki yüz yıldan 

beri bekledikleri Aranan’la görüşmek dileğinde bulunanlar, herkesin gördüğü 

ve duyduğu gibi O’nun öldürülmesi için fetva vermişlerdir. İşte vahyin 

şarabından içmiş ve en Yüce Ufka yönelmiş, sayılı din bilgininin değeri şimdi 

ortaya çıkmaktadır. Kuruntular ve sanılar olmadıkça, işler bu şekilde olumsuz 

sonuçlanmaz. Kuruntular ayağa kalkma gününde, herkesi Yaratıkların 

Maliki’nden yoksun bırakmıştır.  

251.  İslam’ın en başından bu yana, Allah’ın istedikleri dışında kalan dünyadaki din 

ve fıkıh bilginleri, gerçek Tanrı birliğinin (Tevhidin) irfanından  mahrum 

kalmakta idiler. Öyle ki; hepsi Kaim (Mehdi)’in Emrinin gerçeğinin irfanından 

perdelenmiş idiler. Önceki din bilginlerinin hiç birisi, O Hazretin, atadan 

geleceğini anlayamamıştır. Çünkü hepsi cehalet çölünün yolcuları idiler. Şimdi 

de İran’ın tüm din ve fıkıh bilginleri, aslı olmayan şahsın zuhurunun,  

bilinmeyen hayali şehir Cabolga ve Cabolsa’dan geleceğine inanmakta ve 

beklemektedirler. Aynen, Musevilerin halen bekledikleri gibi yapmaktadırlar. 

Hak’tan dileğim, o yöredeki dostlarını gerçek Tanrı birliği güneşinin ışıklarıyla 

aydınlatmasıdır. O, Güçlüdür ve Her Şeye Gücü Yetendir. 

252. Ey Vahab! Vahab olan buyuruyor; ilahi bağış ve yardımın değerini ve ölçüsünü 

bil ve gece gündüz övgüsüyle konuş! Kendilerini din ve fen bilimlerinin 

kaynağı olarak gören, dünyanın dini buyruklara en çok uyan, Allah’tan en çok 

korkan ve en bilgin kişileri olarak sayan İran’ın din bilginleri, İlahi Zuhurun 

tecelliyatından ve Zuhur gününü anlamaktan yoksun kalmışken. Sen ise 

Yüceler Yücesi Hakkın irfanına ulaşıp Kalem-i Âlâ’nın sesini duymayı 

başarabildin. Ne mutlu sana ve bu En Kutsal, En Yüce ve En Yüksek makama 

ulaşanlara! 

253. Ey Hasan!  Kesin ve açık bir şekilde bilmelisin ki; Rahmanın beyanın hoş 

kokusu,  başka sözlerden farklı ve ayrıcalıklıdır. Ne mutlu, O’nu bulan, 

kokunun yönüne doğru koşan, O’nu tanıyan ve çağrısını duyabilene! İşte o, 

Kitapta apaçık şekilde Baha ehli olarak anılmıştır. 

254. Ey Hüseyin! Bu Mazlum herkesi, temiz amellere ve beğenilmiş ahlaka vasiyet 

buyuruyor, ta herkes Hak ehline layık olan süsüyle görsünler. Hayatıma yemin 

olsun, temiz davranışlar her zaman yol göstericidir. Aynı biçimde, herkesi 

Tanrı buyruklarına uymaya vasiyet ediyoruz. Çünkü takva, ilahi melekût 

âleminde en güzel giysi sayılmaktadır. Ne mutlu buna göre davrananlara. 

Şükür, Âlemlerin Rabbi olan Tanrı’ya özgüdür.     

255.  “ Ey Ağsanım! Varlıkta büyük bir kuvvet ve kamil bir kudret gizli ve saklıdır. 

Gözünüz ona ve onun ittihadı cihatine bakar olsun, yoksa ondan zuhura gelen 

ihtilaflara değil. Tanrı vasiyeti şudur ki; Ağsan, Afnan ve muntesibin cümlesi 

Gusn-i Azamma bakar olsunlar. Akdes Kitabında indirdiğimiz şu ayete 

bakınız: Visal denizinin suları çekilip başlangıç kitabı sona erince, bu eski 

kökten dal gibi ayrılan Men Eradehullah (Tanrının dilemiş olduğu kimseye) 

yöneliniz. Bu kutlu ayetten maksad Gusn-i âzam idi. Ben büyük fazıl ve kerem 

sahibiyim” 
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256. Ey Muhammed Ali! Bu Mazlum sana sesleniyor. Şii inancında olanların 

davranışlarına bir bak ve Tanrı gününde onlardan ortaya çıkan kin ve 

düşmanlığın üzerinde de derin düşün!  Eğer o inançtakilerin davranışları, 

sözleri ve kıyamette onlara gelen cezalar üzerinde düşü-nürsen, kendini 

kararlılık kürsüsünde oturmuş ve Tanrı’dan başkasından kurtulmuş ve özgür 

görürüsün. O inlenmeler, ağlamalar ve savlara rağ-men; ayağa kalkma 

gününde, Âlemlerin Arananı’na minberlerin üzerinde açıkça kötü dileklerde 

bulunulmuş, küfürler yapılmış ve sonuçta da kutsal kanın dökülmesine yol 

açan fetva verilmiştir. Söyle: Tanrı’nın laneti, zalim olan toplulukların üzerine 

olsun! 

257. Ey Kasım’ın babası! İran din bilginlerinin sanı ve kuruntuları, onları Vahyin 

doğuş yerinden, ilmin kaynağından ve ayetleri indirenden yoksun bırakmıştır. 

Tanrı’ya ait olan bu günlerde, güçlü koluyla topluluk-ta yerleşmiş putları kıran 

ve yakin ufkuna yönelen kimseye ne mutlu! Bu gün herkes, düşmanlık ve 

kinden arınmış kalplerle, sevinç ve ferahlıkla, dünyada bulunanları Rahmanın 

ufkuna kılavuzlamalıdır. Ne mutlu, bu en büyük davranışa ulaşanlara! 

258. Ey Ali Ekber!  Dünyadakiler, yüzyıllarca Kader Maliki’nin uzaklığından ötürü 

inlemiş ve adının karşısında, alçak gönüllü ve saygı dolu görünmüşlerdir. Vaat 

edilen gün gelince, Söz Verilen Kişi, yani Tur’da Konuşan, Zuhur göğünün 

ufkundan doğup göründüğünde, tümü yüz çevirmeye kalkmış ve hiçbir 

topluluğun söylemediklerini söylemişlerdir. Buna kalem ağlamış, ağaç inlemiş 

ve levih toprağa düştü. İnsan şaşkınlık içindedir. Hatta tüm âlem şaşkınlık 

içindedir. İşte o şer ve gafil kimseler, eylem ve davranışlarının karşılığı olarak, 

O’nun bağışlarından yoksun bırakıldılar. 

259. Ey Rahim! İnşallah, sen ve Tanrı’nın tüm dostları, O’nun yanında beğenilip 

hoş görülen davranışlara ulaşırsınız! Bu gün, temiz davranışlarda bulunma 

günüdür. Davranışlar, sözlerin tanığıdır. Davranış içermeyen söz, anılmaya 

değer nitelikte değildir. Tanrı’dan dileğim, dünyadaki hoş kokusu hiç 

bitmeyecek davranışlara her kese teyit buyurmasıdır.  

260. Ey Muhammed Ali! Kalem-i Âlâ’dan ne akarsa lamba gibidir. İnsanın 

karşısında hazır ve tüm ilahi âlemlerde onunla birlikte olup arkadaştır.  Eğer bu 

yüce makam, iğne deliğinden daha küçük bir ölçekte anlaşılmış olsaydı, tüm 

âlem kendinde olanları bırakıp, Tanrı’nın yanında bulunanlara yönelirlerdi. 

Gelip geçici süsler, değişen eşya ve kuruntu içeren isimler onları birlik ışığının 

doğuş yerinden alıkoymazdı. Söyle: Ey Tanrı’nın topluluğu! İlahi kitaba 

yöneliniz ve kendinizi O’dan başkasından kurtararak özgür (bırakınız) kalınız. 

Bu Mazlum, herkesin bunları gerçekleştirmesini ve başarılara ulaşmasını 

dilemektedir. O’dur Sevecen, O’dur Eli açık Olan. Ondan başka Aziz ve Ulu 

bir ilah yoktur.                                                                                                   

268/a – Ey Tanrı’nın topluluğu!... Bu gün âlim; Tanrı’nın irfan onuruna 

ulaşmış, dinin buyruklarına uyan ve Tanrı’nın sevmediği şeylerden nefsini 

engellemiş kimsedir. Mücahit olanlar ise, apaydın kitaba bağlı olan topluluktur. 

Kendi iradesini Tanrı’nın iradesinde yok eden, yani O’nun hoşnutluğuna ulaşan 
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her bir kimse, kızıl sahifede şehit olarak anılmış ve yazılmıştır. Ne mutlu bilen 

ve anlayan topluluğa! 

261. Ey Tanrı’nın topluluğu! Kur’an inananları içindeki hileciler ve fitnecilerin 

durumunu bir düşününüz! Gerçekten kuruntuya kul oldukları halde, kendilerini 

yakin ehli olarak sayanlar, bin iki yüz yıldan fazla süreden beri, Tanrı kullarını 

kuruntularla eğitmişlerdir. Tümü sanılara bağlanıp, Tanrı’dan gafil 

kalmışlardır. Umudun tan yeri doğup, dünya ufku Tur’da konuşanın zuhur 

ışıklarıyla aydınlanınca, herkesin erdemleri, iç gözü olanların yanında açık bir 

şekilde ortaya çıkmıştır. Onlar hiçbir topluluğun yapmadığı kötülükleri 

yapmışlardır. Ey Tanrı’nın topluluğu! En Yüce Ufka kendi gözünüzle bakınız 

ve Emrine uygun şekilde davranınız! Kulaklarınızı Tanrı’ya ortak koşanların 

sözlerinden arındırınız! Böylece ruh ağacının sesini ruh kulağıyla 

işitebilirsiniz. Herkesin yüz çevirmek için ayağa kalktığı günlerde, sizlere 

doğru yolunu gösterip kılavuzladığı için Âlemlerin Sevgilisine şükretmelisiniz. 

262. Tanrı’ya şükürler olsun ki; bağış güneşi, beyan göğün ufkundan görünmekte ve 

bağış ışığı saçmaktadır. Ne mutlu, kendini yoksun bırakmayan ve gereğini 

yapmak için ayağa kalkanlara. Tanrıdan, bu anılan kişilerin teyit görmelerini ve 

başarılı kılmasını dileriz. Onlar, yaradılışlarının amaçlarına ulaşmışlardır. Gün 

çok büyüktür. Herkesin, ahlak ve davranışlarının zuhuruna neden olan şeylere, 

Âlemlerin Arananı’ndan dilekte bulunmalıdır. Âlemdeki gaflet ve kuruntu, 

insanları Yaratıkların Maliki’nden yoksun bırakmış ve görünürdeki şeyler 

onlara engel olmuştur. Her an değişim, başkalaşma ve yokluğu gördükleri 

halde, gafil ve perdeli kalmışlardır. Tur’da konuşan şu anda zuhur tahtına 

oturmuş, beyan habercisi manalar bahçesinden bu kelimeyi getirmiştir:  Ey 

yeryüzündeki sakinleri! Vücudunuzu dünyanın aydınlanacağı ahlak ve 

davranışlarla süsleyiniz”  Anılan kimseler, Yüceler Yücesi Tanrı’nın 

yardımları aracıyla, hikmet ve beyanla tebliği ile uğraşmalıdırlar. Biz onlarla 

beraberiz, duyuyor ve görüyoruz. Benim İşiten ve Gören. 

263. Varlık, Tanrı kelimesinden var olmuştur. Tanrı kelimesi de zuhurdan açığa 

çıkmaktadır. Apaçık kitap ve sapsağlam kale O’dur. Saklı olan sırrın kaynağı 

ve hazinedeki ismin doğuş yeri de O’dur. Kitaplar O’nun anılmasıyla 

süslenmiş ve âlem onun ışığıyla aydınlanmıştır. Davranışı – istediği gibi yapar- 

ve iradesi – istediği gibi hükmeder -şeklindedir. Varlık temeli, adıyla 

sağlamlaşmış, hikmet ve beyan kalemiyle düzen bulmuştur. 

264. İlahi levihlerdeki hikmet hükmü, gök ufkundaki güneş gibi parla-makta ve 

açıkça görünmektedir.  Herkes ona bakıp tabi olmalıdır. Taze fidanları 

zehirlerden korumalı, Âlemlerin Rabbi olan Tanrı’nın yanında bir emirdir. 

Tüm olgun hikmetin gerekleri levihlerde anılanlardır. Herkes İlahi Emrin ipine 

bağlanıp, hükümlerinin eteğine sarılmalıdır. Çünkü, Kalem-i Âlâ’dan akan her 

şey, dünya düzenin ve inanan toplulukların korunmasına yöneliktir. Ne mutlu, 

buna göre davrananlara! Ey Tanrı’nın topluluğu! Bu günlerin değerini biliniz 

ve Emrin hizmetinde ayağa kalkınız! Bu gün Tanrı’nın yanında, temiz 

davranışlar ve beğenilmiş ahlak, güçlü ordular olarak anılıp yazılmıştır. Bu 

ordulara yardımcı olunuz. O doğruyu söyler. O’dur Bilgin ve Bilgili Olan. 
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265. Ey Rıza’dan önceki Muhammed! Herkes O’nun irfanı için yaratıl-dığı halde, 

çoğu perdeli kaldığı Kimsenin irfanına sana  olanak sağladığı için Âlemin 

Sevgilisine şükretmelisin! Bu makam çok büyüktür. Değerini bil ve Yüceler 

Yücesi Tanrı’nın adıyla onu koru! Halk gaflet içindedir. Tanrı’ya yemin olsun 

ki; eğer bilgi giysisiyle süslenseler, ilahi kelimelerden bir tanesinin elde 

edilmesi için canlarını vereceklerdir. Bu gün Tanrı Kelimesine ulaşan her bir 

kimse, tüm yararlı bağışlara ulaşmış-tır. Çünkü  o Tanrı nezdinde, yerdeki 

görünür ve görünmez her şeyden daha yücedir. Önceki toplulukların 

davranışlarını, sözlerini ve ayağa kalkma gününde elde ettikleri sonucu 

üzerinde derin düşün! Anlayan ve o kimselerin davranışların sonucunu gören 

bir kimse, en büyük kararlılık süsüyle süslenecektir ve isimler ırmağından 

geçip manalar denizine yönelecektir. Öyle bir yönelme ki; saflar ve diziler onu 

alıkonmaz ve ümmetleri kargaşası onu engelleyemez. Ne mutlu ulaşanlara, vay 

olsun gafillere ve itirazcılara!  

266. Ey Behram! Bağış Gününün Sabahıdır. Dünyayı saran güneşin parıltıları evreni 

aydınlatmıştır. Solmuş yaşama canlılık ve yenilik getirmiştir. Ne mutlu gören 

ve tanıyan göze! Başkasına Gereksinimi olmayandan, bu günün gizli sırlarını 

açığa çıkarmasını ve seni yeni yaşamla canlandırıp yenilemesini dilemelisin! O 

Güçlüdür ve Bilgilidir. 

267. Kendini kesilmişlik suyuyla hırs ve nefsin istekleri tozlarından temizleyen ve 

En Yüce Ufka doğru yönelen kimseye ne mutlu! Gerçeklik güneşine yemin 

olsun ki; beğenilmiş ahlak ve temiz davranışların ışığı karşısında,  göğün 

güneşleri ve ayları ışıklarının yaydığı parlaklığın bir değeri yoktur. Ey Kavim 

Tanrının takvasına sahip olunuz! Alemlerin rabbi olan Tanrı’nın kitabında 

ulaşılması istenen yüce makama ulaşmaya çabalayınız,  yükselmenize ve 

izzetinize neden olan şeylere tutunuz ve yasaklanan şeyleri bırakınız!...   Eğer 

inananlar Kitapta yapılması istenenlere, birlik içinde ulaşmış olsalardı, şimdi 

şehir ve diyarların ufku aydınlanmış olarak görünecekti. Çünkü herkese, 

makamlarının yükselmesi ve insanların arınmasını sağlayacak öğütlerde 

bulunduk. Ne mutlu, işiten ve buna göre davrananlara, eyvahlar olsun gafillere! 

268. Ey Afnan’ım!  Sana selam ve Baha olsun.  Gerçekten insaf kaybolmuş ve 

zulüm görünür durumdadır. Her tarafta zulüm ateşi alevlen-miş, adaletin ışığı 

ise kapanmıştır.   Hak şahittir ve isimlerin ve sıfatların mazharları da tanıktır 

ki; çağrının yükselişinden amaç, beyan Kevserinden, varlık kulaklarını yalan 

hikâyelerden temizleyerek, ilim hazinesinden çıkan temiz, kutsal ve yüce 

kelimenin duyulmasını sağlayacak yeteneğe ulaştırmaktır. Ne mutlu insaflı 

olanlara!  Bu mazlumun kendisi için gerçekleşmesini özlediği bir isteği 

olmamıştır. Tanrı ve adaletin doğuş yeri olanlar tanıktır ki;  bu anılma ve 

beyandan amaç insanların arınmasının sağlanması ve düşmanlık ateşinin 

söndürülmesidir.  Kesilmişlik ışığıyla aydınlanmış ve insaf giysisiyle süslenmiş 

olanlar ve diğer dostlar, bu Mazlumun doğruluğuna ve iyiliğine tanıktırlar. 

269. Kırk yıla yakın bir süre boyunca, kullara yaptığımız sevecen ve bilgeli 

öğütlerle fesat çıkarma, kavga ve dövüşü yasakladık. Bu irade,  Mutlak İlahi 

iradenin yardımlarıyla, İran illerinde kötü işittiği halde iyiyi dile getiren, 
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çirkinlik gördüğü halde güzellikler gösteren, öldürüldüklerin-de öldürenler için 

Allahtan af dileyen olarak gerçekleşen iradedir. Bunlara rağmen, ne devlet ne 

de millet olarak kimse meydana gelenleri tam anla-yamamıştır. Nice 

saçmalama ve sayıklamalarla, gece gündüz hem söyle-nip hem de yazdılar. 

Fakat sabır ipine bağlı olan bu mazlumlardan ise, bir söz bile duyulmamıştır. 

Ruhum O’na kurban olsun, Resullerin hatamı ve yolların göstericisi şöyle 

buyurmaktadır: “Ey Abazer! Her şey için bir delil gerekir, aklin delili 

düşünmek ve düşünmenin delili Sakin olmaktır” ayrıca buyuruyor:  “Ey 

Abazer!  Kulların en faziletlisi Tanrı’ya olan sükunettir” Evet, tüm zülüm  ve 

düşmanlıklarda sabrettik ve Tanrı’ya bıraktık. 

270. Alemlerin  Mevlası’na şükürler olsun ki; yaradılış âleminde bulunanlara, yüce 

kelimesiyle O’nu irfan Kevserini bağışladı. Hayat ruhu ve yaşamın Kevseri  

ilahi kelimeden akmaktadır. O’dur kalıcı ve sonsuz yaşam sunan. Ne mutlu; 

dünya nedenlerinin, bağışlarının, varlığının ve süslerinin iradesini 

engellemeyerek, tüm gücüyle benimseyip içen ve kokusunu anlayıp tarafına 

koşan kimseye! Yaratıcı yücedir, mucit yücedir ve bağışlayan yücedir! Yüceler 

Yücesi Tanrı, O’nu tanıyanlara bir kelimesiyle göksel gıda ve gerçek nimet 

bağışlamıştır. Herkesin kendi varlığının sonuçlarına ulaşabilmesi ve yokluktan 

varlık sahasına indiril-mesinin nedenlerini anlayabilmesi için, arınmışların ve 

Tanrı Birliğine inananların gönül topraklarına, Rahmani bahar Nisanda yağan 

yağmurlar gibi hikmet ve beyan yağdırılmıştır. Bu bağış, dünyanın algılama 

derecesinin sınırlandıramadığı ve ulusların kalemlerinin sayıp yazmaya gücü 

yetmediği bir bağıştır. 

271. Şükür, onur, yücelik ve büyüklük, en kutsal ulu Tanrı’ya yakışmaktadır. İrade 

göğünden doğan kutsal bir sözüyle, beyan alemini aydınlatmış ve O’nu irfan 

incileriyle süslemiştir. Makamı ve bağışı yücedir, O’ndan başka bir ilah yoktur. 

O, öyle güçlü birisidir ki; bir harf ile değişik harflerini ortaya çıkarmış ve 

onlardan kelimelerin âlemlerini var etmiştir. Yine, Kudret Umman’ın 

sedeflerinde saklı incilerini açığa çıkarmıştır. Bu beyanda ilim ve hikmet 

denizleri saklı ve gizlidir.  Kimse O’nun yardımı, gücü, yüceliği ve iktidarı 

olmaksızın onları ortaya çıkaramaz! 

272. Ey Tanrı’nın topluluğu! Gün, hizmet ve yardım günüdür! Beyan Kevseri  ile 

ölüleri diriltiniz ve yollarını şaşıranları yakınlık doğusuna kılavuzlayınız! 

Âlemlerin Aranan’ın beyan çeşmesinin sakileri su sizlersiniz. Çok yakında 

dünyanın tezgâhı dürülecektir! Nesnelerin her biri, iç ve dış diliyle onun 

değişimine ve gelip geçiciliğine tanıklık etmektedir. Ne mutlu işitenlere! Bu 

günde Tur’da konuşanın eşiğindeki en öncelikli ve kabul gören buyruk, gönül 

göklerinin ufuklarındaki birlik ve beraberlik buyruğudur. Ne mutlu, çabasını 

dostlarımın gönüllerinin uzlaştırılması yolunda harcayana!  Ey Tanrı’nın 

topluluğu! Sizlere, ilahi kelimenin yücelmesine ve bu âlemdekilerin 

benimsemesine neden olabilecek eylem ve davranışlarda bulunmayı vasiyet 

etmekteyiz.  

273. Her türlü anılma ve sınırlardan arındırılmış şükür, dostların gönül-lerini İsmi 

A’zamin bağışıyla, aydınlatan, görünen ve görünmeyenin Malikine 
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yakışmaktadır. Görünür dil;  “ Yardımcı geldi” ve görünmeyen lisan ise 

“Rahman geldi” şeklinde konuşmaktadır. Ordusunu, temiz ameller, 

yardımcısını ise beğenilmiş ahlak ve bu ordunun kumandanı takva şekilleri 

olarak kara kıldı. Ne mutlu, Tanrıdan başaksını yok sayıp kaybolmuş 

derecesinde görebilen ve duyabilene! Gün, onun günü ve Emir onun Emridir. 

Bu gün, O’nun adıyla “İstediği gibi yapar” sancağı yükselmiş ve anılmasıyla 

“Malik geldi ve mülk Allah’ındır” bayrağı çekilmiştir. O, tüm toplulukların 

karşısında örtüsüz ve perdesiz olarak görünmüş ve konuşmuştur. Her insaflı 

buna tanıktır ve her gören adaletli de buna şahit olup bilmektedir.  

274. Bu gün Tanrı’nın yanında alçakgönüllülük, gönül alçaklığı, sevgi, dostluk, 

birlik ve ittifak beğenilen davranışlardır. Ne mutlu Tanrın takvasına bağlı olup 

kulları arasında iyiliklere sarılanlara!       Gerçekten o, Tanrı Emrine yardım 

eden ve apaçık kitabında olan emirlerine ulaşanlardandır.  Varlık ufkundan 

beyan güneşinin doğuşundan bu yana rahatlığa neden olan, yücelik, izzet ve 

kurtuluşa sebep olan etmenleri belirttik. Ancak buna göre davranışlarda 

bulunanlar, kızıl kibrit gibi çok az bulunmaktadır. 

275. Yüz bin kere yazıklar olsun ki; insanlar gaflette kalarak bugüne yakışmayan 

davranışlar göstersin! Bu Zuhur dostlarının  (Tanrı’nın duası ve Bahası 

üzerlerine olsun) her biri, insanların eylem ve davranışlarıyla Tanrı’ya yol 

bulmaları ve O’nun irfanına ulaşmalarını sağlayacak şekilde, dünyanın 

eğitimcisi durumunda olmalıdırlar. Emir ve Halk melekutunda bulunanların 

ruhu feda, Âlemlerin Maksudunun başına, ilk günlerden bu yana gelen bela ve 

sıkıntıları herkesçe, bilmekte ve duymaktadırlar. Şimdi dostlar ve seçkinlere 

yakışan davranışlarda bulunmalıdırlar. Çünkü bu davranışlar, meydana gelen 

yaralara merhem niteliğindedir. 

276. Kesilmişlik etkili ve ruhları çekici bir niteliktir. Kalem-i Âlâ’dan Levihlerin 

birçoğunda, bu niteliğin makamı vahyolunup belirtilmiştir. Bireylerin yönelme 

ve benimsemeleri için ilk yol ve insanlardaki  (inkita’) hastalık ve sorunların 

şifası için ilk davranıştır. Ne mutlu, bu niteliği gösteren kula! İşte O, Âlemlerin 

Rabbi olan Tanrı kitabında yardımcı olanlardandır. Bu gün takva, lamba 

düzeyinde ve o lamba göğünün ufkundan doğan ilk ışığı da kesilmişliktir.  

Kulların vücudu için en hoş ve en büyük giysi odur. Ne mutlu, başı onunla 

süslenmiş ve vücudu ona ulaşmış kimseye! Ey Ali! Tanrı’ya yemin olsun ki, 

eğer bir gönül dünyada bulunanlardan arınıp kurtulmuşsa, tüm gönülleri ruhani 

bir güçle değiştirerek varlık gönlüne yol gösterebilmektedir. 

277. Ey gönlümün sevgilisi! Ayetler alemi o derece kaplamış ki; hiçbir kimsenin 

onları top(ar)lamaya ve saymaya gücü yetmez! Buna karşın, Beyan’a inanmış 

olan yüz çevirenler, hiçbir zalimin söylemediklerini söylemişlerdir! Bu gün, 

önceki ve sonraki kitaplara denk düzeyde ayetler vahyolunmuştur. Bu En Yüce 

Zuhur ve En Büyük Haberde vahyolunan yepyeni ayetler ve görünen kanıtlar, 

her yönüyle seçkin nitelikte ve ondan başkasından farkı güneş gibi açık ve 

belirgindir. Ne mutlu, adalet ve insafa yönelmiş, gerçekleri görmeye ve 

işitmeye ulaşmış kimseye! 
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278. Suphanallah! Beyan dünyayı, yeryüzündeki bilgisizlerden ötürü hayret 

içindedir! Anma, övgü, inayet ve bağış o aşamaya ulaşmıştır ki; olgunlaşmış 

kişilerin gönlündeki irfanı O’na ermesinden güçsüz ve kusurlu kalmaktadır. 

Yine Suphanallah! Tur Tanrı kelimesinden buluşma şevkinden ötürü dağılmış, 

Sina ağacı ise duyar duymaz yeri yararak, dallarıyla, yapraklarıyla ve 

meyveleriyle Yüce Ufka yönelmiştir. Ne mutlu işiten kulağa ve gören göze! 

İşte bu gözler nerede ve O’nun ışıklarını görebilirlikleri nerede! O kulaklar 

nerede ve insanların Alemlerin Mevlasının çağrısını duyabilirlikleri nerede! Bu 

gün Saki olan, Yüceler Yücesi Tanrı’nın bizzat kendisidir. O’na ulaşma 

kadehini sunmakta ve kalıcı olan şarabını bağışlamaktadır. Zaman, mutluluk 

zamanıdır. Yüz bin kez mutluluk, aradaki engelleri kaldıran, istek ve özlem 

kanatlarıyla Abha yüzüne yönelene ne mutlu! 

279. Ey Dünya İnsanları! Söyleyiniz, insaf nereye gitmiştir?  Adalete ne oldu? 

Acaba, ilim ve hikmet kentlerinde yaşayanlarda göz ve kulak yok mu olmuş? 

Eğer varsa, neden kendini en yüce makamdan, en yüksek aşamadan ve en 

aydın yerleşim yerinden yoksun bırakmıştır? İlahi ayetler, her gün sağanak 

yağmur gibi vahiy olmakta ve her gecede de Ana Kitaptan bir kitap 

açıklanmaktadır. Eğer iman iddiasında değilseniz, bu durumda bir mesele söz 

konusu değildir ve olmamalı! Fakat nasıl olur da; önceki belgelere, sonraki 

kanıtlara, ilahi ayetlere ve Tanrı’nın sonsuz görünüş yerlerine bağlılık 

gösterdiğiniz halde, O’nun belge ve kanıt düzeyleri karşısında daha düşük 

durumda olan belge ve kanıtlarla O’ndan yüz çevirip tanımak istemediniz? Ey 

din Bilginleri Topluluğu! Tanrı’nın adıyla izzet tahtına oturduğunuz ve O’nu 

anarak halkın önderi durumuna ulaştığınız halde, Ondan gafil kalarak yüz 

çevirmektesiniz! Ne zamana kadar gaflet döşeğinde ölü durumda ve inkâr ipine 

bağlı olarak yaşayacaksınız? Bu gün,  ikrar günüdür, iman günüdür. 

Kuruntularınızı ve sanılarımızı bırakıp arınmış kutsal gönüllerle Tanrı’ya doğru 

yöneliniz! Sevgilime, Sevgilimize yemin olsun ki; O, Tanrı’nın hatırı için 

konuşmakta ve sadece O’na olan sevgisi uğruna anlatmaktadır. O’nun katına 

geliniz ve her gün bir kitap isteyiniz. Evhamınızın engellediği şeyler size 

görünür, gözlerinizi çevirdiğiniz şeyleri görürsünüz, kulaklarınızın gaflette 

kaldığı şeyleri duyarsınız! Eğer bu deniz ve dalgaları gizlerseniz, bu güneş ve 

ışıkları kapatırsanız, acaba neye sarılacaksınız? Ve hangi belge ve kanıta 

bağlanacaksınız? Yemin olsun! Rabbinizin ve Rabbimizin irade ufkundan 

doğan bu Emrin dışında hiçbir kimse için huzur olamaz!  

280. Nice açılmış tezgâhlar kaza elinden büründü ve kaldırdı. Padişahlar ve kullar 

her ikisi de toprağa gömüldü. Hangi sabahın akşamı olmadı ki? Acaba hangi 

hayatın sonu gelmedi ki? Ölümlülüğün gücü, çok yakında görünen her şeyi 

yakalayacak ve onu yokluk ülkesine gönderecektir. Söyle: Ey dostlar! Nebiler. 

Seçkinler ve Resuller, Yüceler Yücesi Tanrı’dan bu günleri yaşamayı 

dilemişlerdir. Siz ise, Yüceler Yücesi Tanrı’nın bağışıyla, benzeri olmayan ve 

olmayacaklara ulaştınız. Bu makamın değerini biliniz ve birlik ışığıyla dünyayı 

aydınlatınız. Denklik anlamında, bu günün bir anı ve davranışı, yüzyıllarla 

karşılaştırılmayacak kadar daha üstündür. Mülk ve melekût âlemleri süresince 
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kalıcı olabilen ve sonsuza dek yaşayacak, benimseme tacıyla süslenmiş bir 

eylem ve davranışa ulaşmak için çabalayınız! 

281. İsimler körfezinden vazgeçmeyince, manalar denizine ulaşılamaz ve 

ulaşamayacaksınız! İsimler, melekûtun çevresini dolaşmakta ve Tur’un 

sahabeleri anma ve övgü içerisindedirler. Nerede Tanrı’dan başkasını yok sayıp 

ve kaybolmuş olarak görenler? İşte mühürlü şarabı içenler onlardır. Onların 

âlemin üstünde etkileri bulunmaktadır. Onlar güven tahtına yerleşmiş, yakin ve 

göğün en yüksek katına dayanmış olarak sükûnet yastıklarında oturmaktadırlar. 

Önceki ve sonraki ilahi kitaplarda, onlar anılıp konuşulmaktadır. Ne mutlu 

duyanlara! 

282. Kalem-i Âlâ sana ve diğer dostlara, hikmete ve Tanrı’nın kitapta indirilenlerin 

uymaya çağırmaktadır. Bu gün yerine getirilmesi çok gerekli olan bu 

buyrukların en önemlisi de hikmettir. Herkese emredilen bu buyrukların 

ayrıntıları, Arapça ve Farsça levihlerde vahyolunarak belirtilmiştir. Dikkat 

edilmeli ve ona göre davranılmalıdır. Dostlar halk arasında, kendilerinden ilahi 

yoldaki davranışlarına ilişkin kokunun alınacağı bir makamda görünmelidirler. 

Onlar, Emrin yükselmesini ve O’nun kutsallığını kanıtlayacak davranışlarda 

bulunmalıdırlar. Ey Ali! Eğer inananlar, kendi iradelerinden vazgeçip Tanrı 

iradesine göre eylem ve davranışlar göstermiş olsalardı, şimdi halkın birçoğu 

Hakkın irfanına ulaşmış olacaklardı 

283. İnşallah, varlık Sevgilisini son derece sevinç ve ferahlıkla anar, yine son derece 

hikmetle konuşur ve tüm işlerinizde rıza ufkuna bakarsınız. Tanrı’nın birliğine 

inanmanın temel anlamı budur. Bireyler güvenli olmak için, her bir durumda 

biricik Tanrı’ya yönelmeli ve O’nun rızasıyla hareket etmelidirler. Bu gün 

birisi, tüm yararlı eylem ve davranışları gösterse bile, eğer Tanrı’nın rızasına 

ulaşmamışsa, bu yararlı davranışları kendisine bir olumlu sonuç 

sağlamayacaktır. Onun için şöyle buyrulmuştur: “Rıza kelimesine ulaşmak için 

çabalayınız”. Bundan ötürü, sizlerde bu en yüce makama ulaşma çabası içinde 

olmalısınız! Davranışlarınız Tanrı için olmalıdır. O’nun iznine ve Tanrı 

rızasına bağlı olmalısınız. 

284. Ey Ali! Tüm ilahi dostlara, âlemdekilerin alevlenmesini ve sürekli sevinç ve 

ferahlık sağlayan bağışını müjdele! Söyle: O, Tur’da konuşan-dır. Sizleri son 

derece bağışlayıcılık ve sevecenlikle çağırmaktadır. O, tüm ilahi kitap ve 

sahifelerin geleceğini söz verip müjdelediği kimsedir.  O’nun olan bu gün, öyle 

bir gündür ki, ilki olmayan bir ilkten ve sonu olmayan bir sona kadar özel 

niteliklidir. İnşallah, “Gece ve gündüz geleceğini isteyen, fakat O’na kâfir 

olmasına rağmen” herkes Tanrı’nın iradesine ulaşır ve O’nun yardımına erişme 

kadehinden içer. Hakkın kelamından bir kelimesiyle yaradılış bulup izzet 

görmüş mescitlere  iftihar ederler, ancak mescitlerin Maliki, yaratanı ve ortaya 

çıkarana   yüz çevirerek kâfir oldular. Ana kitap ve Ana Beyan indirilmesine 

rağmen insanlar anlamadılar. İnşallah şevk şimşeği dünya vücudunun 

damarlarındaki kan gibi geçsin ve sıcaklığa neden olan hareketi oluştursun ve 

bu sıcaklık herkesi Tanrı sevgisi sıcaklığına ulaştırsın. 
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285. Ey Ali! Gerçek gözüyle bakarsan Hakkı, Faili muhtar değil mesul olarak 

görürsün.   Herkes,“O’nun ne yaptığını kimse soramaz” ve ayrıca “O, istediği 

gibi yapar” biçimindeki sağlam sözleri kabul edip itiraf etmektedir. Buna 

rağmen kullar, görünüşte gerçekleşenlerin içerisinde, istediklerinin dışında bir 

olay ortaya çıkması durumunda, üzüntü ile karşılamaktadırlar. İnşallah, 

insanlar Kalem-i Âlâ’dan akan ve vahyolunanlar üzerinde düşünebilme 

bağışına ulaşır ve bunun sonucunda, belki Arananı bulup, O’nun buyrukları 

doğrultusunda eylem ve davranışlar gösterirler. Herkes, rıza Kevser’ine 

ulaşabilme çabası içinde olmalıdır. Söyle: Ey ehli âlem! Bu değerli zamanı 

boşa geçirmeyiniz! Geçmişte yitirdiğinizi telafi etmeye çalışınız. Eğer 

duymaya ulaşsalar,  gerçeklik güneşi ışıklarının parıltısından herkes 

aydınlanabilir. Bu gün çok büyük bir gündür. Ne mutlu anlayana, eyvahlar 

olsun gaflete kalana! 

286. Suphanallah! Bu gün tüm dünya beklenti halinde görülmekteler. 

Topluluklardan her bir topluluk, kendi kitaplarında geleceği söz verilmiş olanı 

beklemiş ve istemiştir. Şimdi Yüceler Yücesi Tanrı’nın bağışı sonucu, 

dünyanın ufku, İsmi A’zam’ın yüzünden yansıyan ışıkla aydınlandığında ve 

kitaplarda belirlenmiş olan vakit gelip çattığında,  işaretlerin tümü 

göründüğünde ve açıklandığında; Tanrı’nın istediklerinin dışında kalanların 

hepsi gafil, perdelenmiş, inkâr eden ve yüz çeviren olarak görünmekteler. Her 

dudak bu Kevser’e layık olmaz ve her yüz O’na yönelmeye yakışır durumda 

değildir. Nice insanlar hayat suyunun peşinde olduğu halde,  günlerin 

Hızırın’dan başka kimse ona ulaşamadı. Geçmiş yüzyılların kendisine özgü 

ayrı bir mertebe ve ayrı bir makamı olmakla birlikte. En Büyük Zuhur 

güneşinin ışıklarıyla aydınlanmış bu yüzyılın ise, başka bir şanı ve başka bir 

makamı vardır! Çünkü bağış denizi dalgalanmakta ve ululuk güneşi 

parlamaktadır. Ne mutlu bu ilahi günü anlayan ve hizmetleriyle Emri 

destekleyen kimselere! Onlar, yaradılış Maliki Tanrı’nın yanında en yararlı 

kullardandır. 

287. Bu Mazlumun amacı; Evvela gönüllerde alevlenmekte olan düşmanlık ve kin 

ateşini, öğüt Kevseri ve hikmet pınarıyla sakinleştirip, birlik ve uyum güneşi 

ışıklarının, kulların gönül ufkundan doğmasını sağlamaktır. İkincisi ise kavga, 

dövüş, arabozuculuk, öldürme gibi bedene acı ve üzüntü veren her şeyi ortadan 

kaldırmaktır. Bunların yasaklandığı, birçok levihlerde de belirtilmiştir. Bu gün 

herkes,  dünyanın iyileştirilmesini ve milletlerin bilgilendirilmesini sağlayacak 

çaba içerisinde olmalıdır. Bilgelik ise; insanın kendisine yakışmayan eylem ve 

davranışlardan sakınması ve aynı zamanda kendisine ve dünyadaki herkese 

yararlı olanları da öğretmesidir. Âlemin sevecen öğütlerle, adalet ve insaf giysi 

ile süsleneceği umut edilmektedir. O’dur feyiz Veren ve Eli Açık Olan. 

288. Şükür, övgü ve Baha güçlü parmak hareketiyle dünyadaki perdeleri yırtan, 

inananların kuşkularını ve taşıdıkları olumsuz izleri yok eden Aranan’a 

yakışmaktadır. Bulutlar, Emrin güneşini kapatıp perdelememiştir. O, geleceği 

söz verilenin adıyla halkın karşısında ayağa kalkmış ve herkesi kanıt ufkuna 

davet etmiştir.  Padişahların yüz çevirmeleri ve kulların göz yummaları, O’nun 
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iradesine engel olamamıştır. Kalem-i Âlâ’nın sesiyle Emrini yardım buyurdu 

ve “O’ndan başka bir Tanrı yoktur” çadırını en yüksek makama kurdu. Ne 

mutlu, sağlam ipine bağlı olan inananlara ve ışıklı eteğine sarılma girişiminde 

bulunanlara! Yetkililerin gücü, onları engellememiş ve din bilginlerinin 

kargaşası, onları yoksun bırakmamıştır. Azameti ve gücü yücedir.  

289. Ayetlerin hoş kokusu yayılmakta ve delilleri sancağı açıkça çekilmekte, fakat 

halk hayret veren bir şekilde kuruntu perdeler arkasındalar. İnşallah, Melekûti 

bir güçle Emre yardımcı olursunuz. Çünkü Zuhurun ışığı, ancak arı ve temiz 

gönüllerde yansıma bulmaktadır. O, Tanrı’nın, insanın vücudundaki ayeti ve 

gönüllerdeki emanetidir. Alimler, hakkıyla O’nun irfanından kusurlu ve 

hâkimler ise güçsüz kal-mışlardır. Bu en büyük ayet, âleme egemen durumda 

olup tüm inananları kapsamaktadır. İsimler onun çevresini dolaşmakta ve 

sıfatlar O’nun kaynağından ortaya çıkmaktadır. Yönelmesi göz sebebiyle 

gören, kulak sebebiyle işiten ve konuşma sebebiyle konuşandır. Eğer bu güce 

bir engel olmaz ve bir perde ile kapanmazsa, nüfuz eden ve gücü yetendir. 

Algılanabilen âlemin gök ufkundan doğan güneş O’dur. Eğer kuruntu örtüleri, 

perde oluşturmazsa dünyayı aydınlatacaktır. Dünyanın gücü, inanan 

toplulukların orduları, din bilginlerinin kuşkuları ve fakihlerin yönlendirmeleri, 

bu en yüce makamın ve isimlerin Maliki olandan alıkoymaya yetersiz 

kalacaktır. 

290. Ey Ebul’Fazl! Fazzal (Fazıl sahibi) buyuruyor: Kalem-i Âlâ 

göğünün ufkundan doğan bu kutsal kelimeye bak!  “ Allah ile olan, Allah da 

onunladır”.  Bu günlerdeki sürekli bu beyan lisandan anılmaktadır. Bu sözün 

ağacı önceden dikilmiş, bu günlerde ise yeşermiş ve meyve vermiştir. Ey 

Ebul’Fazl! Levihlerin birisinde, aşağıdaki şu bölüm inmiştir: “ Eğer ruh âlemi 

tamamen işitme gücüne değişirse, ancak Rahman’ın kaleminden akan bu 

açıklama duymaya layık olurdu. Yoksa sayılı kimseler dışında görünür kulaklar 

bu çağrıyı duymaya layık olmamaktalar. ” Tanrı’ya şükürler olsun ki; sen 

duydun ve yaradılışının amacını olan ulaşabildin Ne mutlu sana! Yerin cennet 

olsun! Tanrı, yolculukta ve evde seninle yoldaştır. Yaşanan her türlü güçlükler, 

sıkıntılar, darlık, düşkünlük, olumsuzluk ve belâların hepsi, Kızıl Sahifede 

Kalem-i Âlâ tarafından anılmakta ve yazılmaktadır. Buna göre; dünya 

güçlükleri rahmete ve hastalıkları sağlığa dönüştürecektir. Sana gelen her şey 

Tanrı için ve Tanrı yolunda olmuştur. Kalemi A’lâ tanıktır ki; ateş, onun 

yolunda ışık ve zehir, en beğenilen tatlıdır. Dünyanın en yüksek ufkundan 

doğan zuhur güneşine yemin olsun ki; yeryüzündekiler “biz - inna” 

anlamlarının bir sızıntısına veya beyan denizinin bir damlasına ulaşmış 

olsalardı, hepsi de kendilerinde bulunanlardan vazgeçip, Tanrı’nın yanında 

bulunanlara yönelir ve Tanrı dostlarının çevresinde dolaşırlardı. 

291. Tüm âlem, bu kutsal gün için yokluktan var olmuştur. Ama gaflet ve gurur, 

herkesi Tur’da konuşanın çağrısını duymaktan alıkoymuştur. Bilgisizlik 

çölünde şaşkınlık içinde gözükmektedirler. Tanrı’nın istediği dışında hepsi 

davranışlarından dolayı cezaları şekillenmiş ve onları alıkoydu! İşte sizler, 
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benzeri bulunmayan bağışlarına ulaştınız. Emir O’nun elindedir. O, istediğini 

doğru yoluna kılavuzlar. 

292. Selamım, o toprakta bulunan Tanrı Topluluğunun üzerine olsun! Söyle: En 

Yüce Varlık ufkundan doğan ve aydınlanan beyan güneşine yemin olsun ki; 

hepiniz bu Mazlumun yanında anılmakta ve bağışlarıyla onurlanmaktasınız. Bu 

gün anma, övgü ve hizmet günüdür. Kendinizi yoksun bırakmayınız! 

Kelimelerin harfleri ve kitabın kelimeleri sizlersiniz! Sizler, rahmet toprağında 

bağış eliyle dikilen ve ululuk yağmurlarıyla yeşeren fidanlarsınız. O, sizleri eş 

koşma ve sövgünün şiddetli rüzgârlarından korumuş ve sevecenlik elleriyle 

eğitmiştir. Şimdi, meyve ve yaprakların görünme zamanıdır. İnsanlık ağacının 

meyveleri ise, temiz ameller ve beğenilmiş ahlaktır. Gafil olanları bu 

meyvelerden yoksun bırakmayınız, sevinç, ferahlık, hikmet ve beyanla onlara 

gösteriniz! Benimserlerse amaca ulaşılmış ve istenilen yaşam görünmüştür, 

yoksa “onları bırak da daldıkları şeyde oynayadursunlar” Ey Tanrı’nın 

topluluğu! Dünyada bulunan topluluklara ait gönüllerin, sizin sabır ve 

sevecenliğinizle düşmanlık ve kinden arınması için çabalayınız! 

293. Bu günlerin değerini bil! Güneş ve ay, bu güne benzer bir gün görmemiştir. 

İlahi Kitaplarda önceden ve sonradan anılan gün, işte bugün-dür. Bu gün bağış 

denizi dalgalanmakta, rahmet Fıratı akmakta ve ger-çeklik güneşi 

parlamaktadır. Tanrı’dan dileğim; Zuhur güneşi ışıklarının parıltısıyla seni 

aydınlatması ve kutsal ağacının ateşinden yayılan alevle seni alevlendirmesidir. 

Çünkü bu gün sözlerin değil, davranışların günü-dür. Bir arınmış eylem ve 

davranış, göklerden daha üstündür. Tanrıdan dileğim; Emirdeki saygın 

kişilerin, iki günlük dünya olayları, servet ve gelip geçici nimetler uğruna, 

kalıcı bağışlardan yoksun kalmamasıdır. 

294. Tanrı’nın topluluğu, Kayyum hazretlerinin adıyla mühürlü şaraptan içtiğinden, 

anma ve övgü içinde bulunmalı ve Emrin hizmetinde ayağa kalkmalıdır. 

Yardım ve zafer, temiz ahlak ve davranışlarla olmaktadır. Söyle: Ey Tanrı’nın 

topluluğu! Takva! Takva! Herkes sevgi, sevecenlik, diyanet ve emanet 

giysisiyle süslenmelidir. Bu sıfatlara ulaşan her bir kimsenin sözü, eylemleri ve 

anması etkili olmaktadır. En Yüce Ferdevs ağacı, bugün şu yüce sözle 

konuşmaktadır: “Kim Tanrı’ya doğru yönelmişse, Tanrı da ona 

yönelmektedir”. Kalıcı bağışlar her zaman Tanrı dostlarının olmuş ve onların 

olacaktır. Ne mutlu, Tanrı’nın buyrukları doğrultusunda davranışlarda 

bulunanlara! İşte onlar, yer ve göğün yaratıcısı Tanrı’nın Levhinde  ehli Baha 

olarak yazılmıştır. 

295. Söyle: Bu günlerin değerini biliniz ve makamınızı tanıyınız. Gece gündüz, 

Âlemlerin Arananı’nın, şükür ve övgüsüyle ilgili olunuz. Varlığın en yüce 

ufkundan doğan ve aydınlatan beyan güneşe yemin olsun ki; görünen her şey, 

çok yakında yokluğa dönecektir. Kalıcı olan, Kalem-i Âlâ’dan akan ve 

vahyolunan sözlerdir. En büyük ve kalıcı bağış, sürekli ve sonsuz zenginlik işte 

budur. Ne mutlu, bu günün makamını tanıyana ve ondan başkasını bir yana 

atana! 
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296. Evham yollarını  saymak istenirse, sayısızdır! Bu tezgâhları düren ve Tanrı’dan 

başkasını yok sayan o kuvvetlilere ne mutlu. İşte onlar, Allah’ın birliğine 

inanma meydanının binicileri ve  teklik ufuklarının ışıklarıdırlar. Tanrı’nın 

Bahası, lütuf ve inayeti, bağışları onların üzerine olsun!  Bu Mazlum 

tarafından, Tanrı topluluğuna selam söyle! Onlara ayrıca şunu söyle: Bu 

makamın değerini biliniz ve Tanrı’nın adıyla onu koruyunuz! Tanrı gününde 

yapılması gerekenler için ayağa kalkınız! Bu günün kaybedilenlerin telafisi 

kesinlikle olanaklı değildir.   

297. Tanrı kullarının, tekrar sanı ve kuruntulara kapılmadan, gerçek Tanrı birliği 

güneşinin ışıklarına ulaşabilmeleri için, yapmaları gereken en önemli şey, 

büyük bir çaba ile ayağa kalkmaktır. Çünkü o kulların birçoğu, şu ana kadar 

Tanrı gününün makamını algılayamamış ve onun bağışından yoksun 

kalmışlardır. Kuşkusuz Yüceler Yücesi Tanrı’nın Mazharlarının günleri, 

Tanrı’ya mensup olup, bir anlamda O’nun günleri olarak anılmaktadır. Ama bu 

gün, diğer günlerden farklıdır. Hatem’in (Hz. Muhammed) sonluğundan ötürü, 

bu günün makamı artık apaçıktır. Nebilik son bulmuştur. Tanrı güçlü 

sancağıyla, Emir kaynağının doğusundan görünmüş ve doğmuştur. Beyan’a 

inanan itirazcılar, “ Bir gün insanlar, âlemlerin Rabbinin karşısında ayağa 

kalkacaktır” beyanından ne algıladıklar.  Ayrıca “O, istediği gibi yapar” kutsal 

sözünden acaba ne anladıkları belli değildir!  Ey yüzüme yönelen! Hayatıma 

yemin olsun ki; eğer birisi bu sözün denizinden içip hoş kokusunu alırsa, 

kendisini kararlılık ve güven tahtına oturmuş olarak görecektir. İnananları, yüz 

çevirenlerin şüphelerinden Tanrı adıyla koru! Herkesi beğenilmiş ahlak ve 

temiz davranışlara ulaşma çabası içinde olmalarını yönelt! Söyle ey Tanrı’nın 

topluluğu! Görünen ve görünmeyen Malikine bu askerlerle yardımcı olunuz ve 

Tanrı Takvasına sarılınız. O’dur askerlerin önderi ve Emrin yardımcısı, O’nun 

gücüne hiçbir güç dayanamaz. Başı takva, vücudu adalet ve insaf süsüyle 

süslenmiş olana ne mutlu! 

298. Yüceler Yücesi Tanrı; kuruntu ve kuşkunun yol bulmadığı bir aşamadaki 

makamdan görünmüştür. İlim, fen, hikmet ve  irfan gerçeği ile tanınmış 

olmayan  bir evden yetişmiştir. Her bilen bu gerçeği onaylar ve her anlayışlı 

insan bu dediklerin tanığıdır. Ayetlerin vahyi o mertebededir ki; akıllar ve 

algılama onları saymaktan güçsüz ve yetersiz kalmaktadır. Her insaf sahibinin 

benimsemek zorunda olduğu düzeyde kanıtlar ortaya çıkmıştır. Bununla 

birlikte, dünyadakilerin çoğu gafil kalmış ve perdelenmiştir. Yazılardan bir 

evraka bağlanarak kitapların anasından yüz çevirmişler ve ilahi ilim denizinden 

ve gerçek Tanrı birliği inancına ait güneşin ışıklarından yoksun kalmışlardır. 

Ey O’na yönelen kimse! Hak; tüm eylemler, davranışlar, sözler ve diğer her 

yönüyle güneş gibi başkasından farklı ve ayrıcalıklıdır. Ama gözlerin En Yüce 
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Ufku görmesini, kuruntu perdeleri engellemiştir. Bu gün kanıt ışığı âlemin en 

yüce ufkundan doğmuş ve ilahi çağrı en yüce makamdan yükselmiştir. Fakat 

dünyanın değişik renkleri, iki günlük izzet ve servet yüzünden, kavmi bu kalıcı 

bağıştan ve göksel gıdadan yoksun bırakmıştır. Bilgisizlik ve gaflet o dereceye 

varmıştır ki; her kavrayış ve bilgi sahibini şaşkınlık içinde bırakmaktadır. İster 

bilgin, ister bilgisiz olsun, önceki asırlarda yaşayan topluluklar, ışık kaynağının 

doğuş yerinin niteliğinden gafil kalmışlardır. Onlardan bir kişi bile, gerçek ilme 

ulaşamamış ve gerçek Allah’ın birliği inancını anlayamamıştır. Beyan’ın 

dönemindeki yüz çevirenler de, yine öncekilerin kuruntu ve sanılarıyla 

uğraşmış, iftiralarla ve konuşmuşlardır. O  âlicenap şahittir, yeryüzü, gökyüzü 

ve yıldızlar, güneş ve ay da tanıktır ki; bu Kul, ilk günlerden beri padişahlar 

olsun, kullar olsun, herkesin yüzüne karşı ayağa kalkarak örtüsüz ve perdesiz, 

onları  En Yüce Ufka davet etmiştir. Kanıtlar indirilmiş, yol belirgin ve açıktır. 

Bir an bile Kendimizi gizlemeksizin, dünyayı, onun duyulması için yokluktan 

var ettiği şeyleri, Tanrı’nın yüzü hürmeti için söyledik.  Amaç; Kalem-i Âlâ 

eserlerinin aracılığıyla, Sidretü’l Münteha’nın meyvelerine ulaşabilsinler ve 

gerçek Tanrı birliği inancının ışıklarıyla aydınlansınlar. Ama kuruntu zincirleri, 

Senin Rabbin ve En Yüksek Arşın Rabbi olan Tanrı’nın istediği dışında kalan 

herkesi engellemiştir. 

299. İlahi dostlar her bir durumda, Yüceler Yücesi Hak’tan herkes için başarılar 

dilemelidirler. Şayet bağış denizinden mahrum kalmasınlar ve bağışlayanın 

günlerinden en büyük rahmetin yağmurlarından men edilmiş olmasınlar. 

Tanrı’nın topluluğuna kutsallığa, arınmışlığa, sevecenliğe, bağışa ve hikmete 

yönelmelerini söyleyiniz! O, ayetleri ve yüce gücü ile size yardımcıdır ve 

saltanatıyla size destekçidir.  O, Her şeye Gücü Yetendir. 

300. Ey İliya! Çorak toprak, ilahi hikmet tohumunun ekilmesine uygun değildir. 

Çünkü böyle toprakta, ne ekilirse zarar meydana gelir ve istenen sonuç 

alınmaz. Yüceler Yücesi Tanrı’nın adıyla, ne zaman kutsal ve temiz bir toprak 

bulursan, ekmeyi düşündüklerini onda emanet bırak. Topraklar ve çeşmeler, 

aynen insan gibi değerlendirilmelidir. Bazıları çorak ve tuzlu, bazıları ise pak 

ve tatlıdır. Tanrı’dan dileğim; sizi başarılı kılmasını ve O’nun günlerinin 

feyizlerinden payınızı almanızdır. O’dur İşiten ve Cevap Veren. O’dur Bilgin 

ve Hekim Olan. 

301. Ey Mehdi!  Allah biliyor, denizler ve dağlar tanıktır ki; bu Kul her anda, kulları 

Rahman’ın ufkuna davet etmiştir. Emrin güçlü olduğu günlerde, herkesin perde 

arkasına ve yer katmanlarının altına kaçtıklarında, dünya En Büyük Güneşin 

ışıklarıyla aydınlandığı zaman , Beyan’lıların   yüz çevirenleri perde 

arkasından çıkıp hiçbir topluluğun yapmadığı kötülükleri yapmışlardır. Haktan 

herkese teyit buyurmasını dile! Şayet tövbe ve dönüşe ulaşabilsinler ve Tanrı 
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nezdindekilere bağlı olabilsinler!  Ey Nesir! Halil döneminde bir kurban, 

dostun kurban yerine yöneldi ve diri olarak geri döndü. Ancak Celil’in 

döneminde, tüm dostlar ve ermişler kurban yerine koşup, canlarını İsimlerin 

Maliki’nin ayağına sundular. Eğer irade buyurursa, yeryüzündekileri Kalem-i 

Âlâ’nın sesiyle çeker ve feda meydanına yollar!  O,“ İstediği gibi yapar” 

tahtına yerleşmiş ve “İstediği gibi hükmeder” süsüyle görünmüştür. Ne mutlu 

anlayanlara! 

302. Ey Yusuf!  Rab olan Tanrı şöyle buyuruyor: “İlk günden bu yana, Nebileri ve 

Seçkinleri; halkı özellikle doğru yola kılavuzlamalarını, Yüceler Yücesi 

Tanrı’ya davet etmelerini ve sonsuz yaşam sağlayacak beka Kevseri sunmaları 

için gönderdik”. Böylece; herkes Arananı’na ulaşabilsin diye. Fakat halk, 

Tanrı’nın öğütlerini dinlememiş, hatta inkâr bile ettiler!  Musa’yı Beyaz Eliyle 

gönderdik, ama O’nu kabul etmediler. Ondan önce Halil, Ulu Tanrı’nın ışığı ile 

geldi, fakat O’nu yalanladılar. Melekûti bir güçle gelen  Ruh Hazretlerine (Hz. 

İsa) hırsız olarak karaladılar. Hatem Hazretleri, Furkan ile geldi, ama yalancı 

deyip ölümüne “fetva” verdiler. Bu zafer gününde, En Yüce Ufka yönelen ve 

İsimlerin Maliki’nin kaleminden çıkan eserlere ulaşan Halil’in torunlarına ve 

Kelim(Musa)’in varislerine ne mutlu! İnşallah, son derece istek, özlem, sevinç 

ve ferahlıkla âlemlerin Sevgilisinin anılmasıyla meşgul olursun! 

303. Ey Mehdi! Âlemin Arananı’nın çağrısını can kulağı ile dinle! Çünkü O, 

canlandırır ve kalıcı yaşam bağışlar. Din bilginlerinin kuruntuları, ümmetleri 

yakin  Kevserinden yoksun bırakmıştır. Yokluk eli, çok yakında dünyanın 

değişik renklerini yakalayacak ve aynı renkli toprak çadırının altında 

toplayacaktır. Bu gün Sidre’nin çağrısı yükselmiş ve Tur’da konuşan, “O 

istediği gibi yapar” makamında oturmuştur. Dünya malı ve arzularının, 

akıbetin feyizlerinden bağışlardan yoksun bırakmadığı kimselere ne mutlu! 

Tanrı kitabını kudret eli ve boyun eğici şekilde tutmaya ve gözün gibi 

korumaya çalış!  Ey Hudadad! Bu gün karşılığı bulunan ve bağışının bol 

olduğu gündür. Ululuk kapıları açık ve bağış denizi gözler önünde 

dalgalanmaktadır. Zuhur günlerinin hoş kokularına ulaşan ve Rahman’ın 

Kalem’inden akan beyanın şarabından içen kimseye ne mutlu! 

304. Biricik Bilgilinin adıyla! İnşallah, Kayyum parmaklarıyla açılan mühürlü 

şaraptan içip payını alırsın. Bu şarapla ilgili olarak, Kalem-i Âlâ’dan Kızıl 

Sahifede önemli kavramlar dile getirilmiştir.  Bir makamda; “En Yüce Kelime” 

deyimi kullanılmış, başka bir makamda ise, “En Büyük Kararlılık”, “Kalem-i 

Âlâ ile Yer ve Gök arasında Konuşan” ve “Kıdem Maliki’nin Kalem’inden 

Akan” deyimleri kullanılmıştır.  O şaraptan gerçekten içen ve Ona ulaşan her 

bir kimsenin ilahi yolda yürümesini, tüm dünyanın engellemeye gücü 

yetmeyecektir. O kişi Tanrı ile konuşmakta, Tanrı’ya doğru yönelmekte ve 
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Emrinin hizmetinde ayağa kalkmaktadır. İnşallah bu şaraptan; yüz çevirenlerin 

bağırtılarının, seni Biricik Malikinden alıkoymayacağı şekilde içersin! Senin 

Tanrı’n Öğütçü, Sevecen ve Bilgindir. 

305. Kin duyanların sanı ve kuruntularının, İsimlerin Maliki’nden alıkoymadığı ve 

adıyla ile perdeleri yırtan ve engellerin atan, aydın gönülleriyle Abha makama 

ve EnYüce Ufka yönelen kimselere ne mutlu! Gizemli âlemde, her şey bu 

kimselerin çevresinde dolaşmaktadır. Sana yönelmiş ve kalemiyle seni anmış 

Maliki’ne şükret! Bağışlayıcı ve güçlü o’dur. Ey İsmail!  Manalar âleminin 

kurbanı, çevrede dönmekte ve En yüksek  çağrı ile şöyle seslenmektedir: Ey 

Tanrı’nın topluluğu! Bu İsmi A’zam’dir. Sizleri de Kendisiyle ilişkili olanların 

arasına kattığı için, Âlemlerin Arananı’na şükürler sunmalısınız. O, bu kutsal 

ismiyle yazılarda ve levihlerde sizleri anmıştır. Bu günlerin feyizlerinden 

yoksun olmamaya çalışınız!  Furkan’a inananlar, yüz yıllarca bekledikleri ilahi 

günler göründüğünde, onu inkâr edip evrenin her zerresini inleten ve 

haykırmasına yol açan davranışlarda bulundular. Ey Yehuda’nın oğlu! Kalıcı 

Beka Melekûtunun Maliki buyurmaktadır; Yeryüzündekilerin tümü sevinçli ve 

gül gibi gülen olarak görünmelidir. Bu konu önceki Kitap’larda anılıp 

yazılmıştır. Ne mutlu, Zuhuru anlayana ve İsimlerin Maliki’nin çağrısını 

duyana! Tanrı’dan, kullarını beyan Kevserinden alıkoymamasını ve yoksun 

bırakmamasını dile! Ey Yamin’in Oğlu! Bu gün, ilahi çağrıya ulaşmış her bir 

kimse, Kitap’ta Kalem-i Âlâ’dan vahyolunan güzel ahlak, beğenilmiş 

davranılmışlarla görünmelidir. İnsanın makamı, davranışlarının sonucunda 

görünür ve bilinir duruma gelmektedir.  Ey Musa! Kelim hazretlerini düşün, O 

bir asa ile dünyadaki kılıçlara karşı gelmiştir. O’nun gücünü, karşı gelenlerin 

gücü engelleyememiş ve iradesini sıra sıra askerler durduramamıştır. Bu gün 

Sidre’nin ateşi görünmekte ve en yüce çağrı ile konuşmaktadır. Söyle:  Ey 

Tur’lular! Konuşan geldi! Ey aydınlananlar! Zuhur yeri aydınlandı! Kendinizi 

alıkoymayınız ve yoksun bırakmayınız!  

306. Biricik Dostun Adıyla! Dünya, Kıdam Malikinin’nin sözleriyle etkilenip 

hareketlenmiştir. Ancak Tanrı’nın istediklerinin dışında kalan kullar, ondan 

gafil duruma düşmüşlerdir. Herkesin ondan perdeli ve gaflette kaldığı irfan 

ufkunu sana yardımcı kıldığı için, Âlemlerin Arananı’na şükretmelisin. 

Gençliğinin ilk dönemlerinde Tanrı sevgisine ulaşan her bir kimse, En Yüce 

Ferdevs’in sakinlerinden sayılır. Emrin yücelmesine neden olan şeylerin 

senden ortaya çıkmasına çabalamalısın! 

307. Söyle: Ey Ehli Baha! Dünyayı bir kitap olarak göz önünde bulundurunuz. Onda 

bulunan apaçık yazıdaki değişim, ayrışma ve başkalaşma özellikleri 

belirlenmiştir. Gerçekten, yapraklardan her bir yaprak, yapıtlardan her bir yapıt 

ve ağaçlardan her bir ağaç şöyle çağırıp seslenmektedir: Değişimime dikkat 
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ediniz! Öğütlerimi dinleyiniz! Benden görünenlerin üzerinde derin düşününüz 

ve uyanınız. Belki o zaman; ilahi ve kalıcı olan bağışlarımı, bu gelip geçici 

nitelikte olanlarla değişmezsiniz.  

308. Söyle: Ey gafiller! Bu gün anlayıp bilme günüdür.  Çünkü Tur’da konuşan, 

Zuhur tahtına yerleşmiş ve Kitap’ların anası bağışıyla görünmüştür. İlim denizi 

karşısında mevcut ve rahmet Fıratı kaleminden akmaktadır. Kendinizi bağışı 

bol olan Tanrı’dan yoksun bırakmayınız ve alıkoymayınız! Kulaklar ve gözler 

bu gün için yaratılmıştır. Engelleyici kuruntuları ve kapalı perdeleri kaldırınız. 

Belki o zaman, gerçeklik güneşinin ışıklarına ulaşırsınız. Söyle: Anılan her şey 

Tanrı için anılmaktadır. Her dinleyen ve yüz çevirenin davranışı, kendi özünü 

ilgilendirmektedir.  O kimsenin kabul veya imanına muhtaç değildir. 

309. Varlık Sevgilisinin Adıyla! Ey Tanrı’nın cariyesi İnşallah; ilahi bağış ve 

Rabbani feyizleriyle tüm hallerde,  anma ve İrfanın temiz şarabından içer ve 

son derece istek ve tutulmuşlukla âlemin sevgilisinin övgüsünü dile getirirsin. 

Günler şimşek gibi geçmektedir. Bu sayılı günlerde, herkes baki ve yüce 

makamlar elde etmelidir. Yüceler Yücesi Tanrı, sadece bağış ve ululuğundan 

ötürü, kendini açıklamış ve kurtuluş yolunu öğretmiştir. Ne mutlu, son derece 

yakin ve güvenle O’nu irfanına ulaşana ve emirlerine sarılana! 

310. Biricik Tanrı’nın Adıyla! Bu günler, yeryüzünde bulunanların tümünün, 

aranılan nitelik ve davranışlara ulaşmaları gereken günlerdir. Bu Zuhurun 

müjdesi, tüm göksel kitaplarda açıklanmış ve kanıtları açıkça görünmüştür.  

İnsanın bu değerli ve yüksek makamdan yoksun kalması,  “çok yazık” olarak 

nitelendirilmesi gereken bir durumdur. Halkın perdeli kalmasının nedeni ilk 

aşamada, sarık sahibi olanlardır. Tüm geçmiş yüzyıllardaki perdelenmenin 

nedeni olan ve en büyük perdeleri oluşturanlar da yine onlardır. İlahi dostlar,  

hikmet ev beyan ile zulüm görmüş kulları,  bu zalimlerin pençesinden 

kurtarmalıdırlar. Ne mutlu, bu hizmet için yardım ve çaba kuşağını sımsıkı 

bağlayana! İşte o kimseler; İsimler Kitabı’nda, Baha ehli olarak sayılmış ve 

anılmıştır. 

311. Biricik Tanrı’nın Adıyla! Gerçek saki olan, kalıcı Kevserinden 

bağışlamaktadır.  Beyan denizin dalgalarına yemin olsun ki; o suyun bir 

damlası, görünür ve görünmez denizlerle karşılaştırılmayacak kadar daha 

üstündür. Ne mutlu, bu ilahi günde ona ulaşana. İlk ve sonraki çağlarda, 

dünyadaki bütün padişahlar ve kraliçeler, Birlik Maliki’nin irade dudağının 

ufkundan görünecek kutsal kelimenin özlemiyle can vermelerine karşın, O’na 

ulaşamadılar! Ancak sen, O’nun her şeyi kapsayan bağışı ve öncesiz 

rahmetinden ötürü, “Ey Dalım” veya “Ey Cariyem” şeklindeki çağrılışı ile 

anıldın. Bu en yüce aşamanın ve en büyük makamın değerini bil ve Âlemlerin 
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Arananı’na şükür ve övgüde bulun! Eğer bu bağışın eserleri ve görünürdeki 

sonuçları ortaya çıkarsa, âlemdeki halkı şaşkın, hatta bayılmış olarak görürsün.  

312. Ey Rabbin sevgi havasında uçmakta olan! Kalem-i Âlâ her zaman kullara öğüt 

vermiş ve onların yararları neyi gerektiriyorsa onu emretmiştir.  Arif olabilme 

ve ebedi nimeti fani şeylerle değiştirmemeleri için, öğüt olarak verilmesi 

gereken sözlerin tümünü tekrar tekrar söylemiştir. Azgınlık ve isyan, insanları 

Tanrı Kalemi’nin sesinden ve kutsal Sidre yapraklarının hışıltısından yoksun 

bırakmıştır. O âli cenab, anma ve beyanın gücü ile bölgesinde bulunanları 

Âlemlerin Arananı’nın bağış ufkuna kılavuzlamalıdır. O sizinledir ve kanıt 

askerleriyle size yardımcı olmaktadır. Âlemde bulunanların engellemesi hiç bir 

sonuç vermemiş, inanan toplulukların düşmanlığı ve kini perde olamamıştır. 

Kelimesi etkisini göstermiş ve iradesi her şeyi kapsamıştır. 

313. Tanrı’ya şükürler olsun ki; ilahi bağış denizinin sızıntılarına ulaşabildin.  Bu 

gün inayet eli farkı kaldırmıştır. Erkek ve kadın inananlar artık aynı düzeyde 

görülüp değerlendirilmektedirler. Ne mutlu, Tanrı’nın buyruklarına ulaşan kula 

ve irade rüzgârlarıyla hareket eden kadın inanana! Bu bağış çok büyüktür ve bu 

makam da çok yücedir, fazıl ve bağışı her anda açık ve görünmektedir O’nun 

sürekli bağışlarına şükürler olsun. Her halde, O’nun bağış eteğine bağlanıyoruz 

ve bağış ipine sarılıyoruz. 

314. Ey Hüseyin! Baham üzerine olsun!  Tanrı’ya özgü olan bu kutsal günde, dünya 

gözünün benzerini görmediği bir Zuhur ortaya çıkmıştır. Beyan nimeti 

görülmüş, irfan gıdası inmiş, bağış denizi dalgalanmış ve kanıtla göğün 

ufkunda ilahi ilim güneşi doğmuştur.  Ama halk gafil kalmıştır. Çünkü o 

derecede kuruntu perdeleri oluşmuştur ki; yakınlıkla uzaklık, bilim ile 

bilgisizlik arasındaki farkı anlamamaktadırlar. Ne mutlu; kuşkular, geçmişin 

izleri, sanılar ve kuruntu öykülerini bırakıp yakinen irfan ufkuna yönelen 

kimseye! İşte o, Baha ehlinden ve kızıl geminin yolcularındandır. 

315. Rahim olan Tanrı’nın Adıyla! Bu gün herkesin, Tanrı Emrine boyun eğmesi 

gerekmektedir. İlahi bağışlarıyla hepiniz hükümlerin elbisesiyle süslenmesi 

gerekmektedir. İlahi irade göğünden vahyolunan her şey, bu âlemdekilerin 

ilerlemesine ve kurtuluşuna neden olacak niteliktedir. Ne mutlu, Tanrı 

sevgisine ve Kitap’ta vahyolunanlara ulaşabilen kimseye! Tüm erkek ve kadın 

inananlar, Tanrı’nın yanında anılmakta ve O’nun bağış yüzü, iradesi 

doğrultusunda davranışlarda bulunanlara yönelmektedir. O’nun yolunda, 

kimsenin söndürmeye gücünün yetmeyeceği düzeyde, bir sevgi ateşiyle 

alevlenmelisiniz! 

316. Eşsiz Sevgilinin Adıyla! Günlerdir göklerde ve yerde bulunanlar sarhoşluk 

sarmıştır. Sınav güneşinin doğuşuyla her şey açıkça yansımıştır. Ey ilahi 

dostlar! Dostun anısıyla, âlemlerin anısından kesilmiş olunuz!   O’nu anarak, 
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varlık alanında bulunanların anılmasından kurtulunuz! Başınıza gelen 

belalardan ötürü üzgün olmayınız. Çünkü çok yakında; tanrısal yardım 

ufkundan sevinç güneşi doğacak, ululuk rüzgârları esecek, yücelik çadırı 

yükselecek ve ilahi egemenlik ayeti dünyayı kaplayacaktır. Zulüm noktası, 

varlık safhasından yok olacaktır. Bu yalan olmayan ve yerine getirilecek olan 

bir sözdür.  

317. Âlim olan Tanrı’nın Adıyla! Gece gündüz, yaratık Maliki’nin kalemi 

hareketsiz değildir. Her bir durumda, dostları anmak için hareketli olup, Emrin 

yükselmesini, halkın yüceliğini ve insanların rahatlığını sağlayabilecek 

nedenleri buyurmaktadır. İnşallah, herkes emredilenlerle emel eder olmalı ve 

onun dışındakilerden kesilmiş olsun. Ne mutlu, Tanrı gününe ulaşan cariyeye 

ve Ulu Kitapta emredilenlere göre davranışta bulunana! Tüm durumlarda 

Tanrı’ya sarılınız ve O’nun rızasının ufkuna bakınız! Âşıkların damağında, 

Tanrı’nın razılığından başka tadı daha güzel olan hiçbir şey yoktur. 

318. Bütün isimlerden üstün olan ismin adıyla! Bu gün, Kayyumun doğuş yerinden 

çağrı, öbür taraftan da kuruntu ehlinin yaygarası yükselmektedir. Emrin 

hizmetinde, son derece büyük bir çaba ile ayağa kalkmalı ve halk arasında 

değişmeyen bir kararlılıkla isimlerin Malikinin anmasını dile getirmelisiniz. 

Nar kâğıtların sizi nur kaynağından engel olmamasını çaba göstermelisiniz. 

Sizler Tanrı’dan olan ve O’nun adıyla tanınanlardansınız. Bu yüce makamın 

değerini biliniz ve Tanrı’nın adıyla başkalarını da koruyunuz. Şeytanlar, Tanrı 

adının arkasına saklanarak pusuda beklemektedirler. Emirde sağlam durunuz 

ve yapmanız gerekenleri yaptıktan sonra geriye kalanını, en üstün ve Kayyum 

olan Tanrı’ya bırakınız. O kendi tarafından seçilmiş olanlara en güzel ödülünü 

bağışlar. 

319. Bu Mazlum, gece ve gündüz Yüceler Yücesi Tanrı’nın erkek ve kadın 

kullarını, O’na yaklaştıracak buyruklarına ve niteliklere yöneltmiştir. Bazıları 

bu buyruk ve nitelikleri duyabilmiş ancak davranıştan mahrumdurlar. Bazıları 

ise her ikisinden menedilmişler. Başka topluluklar ise, birincisi ve ikincisine de 

bağlanmış ve sarılmıştır. Ne mutlu, takvaya sarılan ve  En Yüce Ufka yönelen 

kadın inananlara. Bu gün, ceza ve ödül günüdür. Adil olan Hekim, Emrin 

tahtına yerleşmiş durumdadır. Tanrı’dan dileğim, bu En Büyük Haber’den ve 

rahmetten erkek ve kadın kullarını yoksun buyurmamasıdır. 

320. Ey Afnan’ım! Baham üzerine olsun! Bu gün gerçek Allah’ın birliği (tevhit) 

günüdür. “O’ndan başka bir ilah yoktur”  kutsal sözü tüm İlahi Kitapların 

içeriğine yerleşmiştir. Söyle: Ey kavim! Bu gün, O’ndan başkasının 

anılamayacağı Tanrı günüdür, “Onda O’ndan başka anılmaz” . Herkes En Yüce 

Ufka bakmalıdır. Ne mutlu sanılarını, yakine dönüştüren kimseye! Söyle: Bu 

gün, yakin güneşi doğmuş, doğru yol görünmüş, ayetlerin bayrağı dikilmiştir.  
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ve hidayet sancakları görünmektedir Zuhur ışıklarını görebilmeniz için 

gözlerinizi hastalıklarından arındırınız! İlahi çağrıyı her zaman duyabilmek 

için, kulaklarınızı yakışıksız sözlerden temizleyiniz! Söyle: Ey Beyan ehli! 

Tanrı’ya yemin olsun! Eğer bu Zuhurda, birisi yapması gereken bir davranışı 

yapmamışsa kaybettiğinin telafisine kesinlikle olanak yoktur.  

321.   Ey Tanrı’nın kadın hizmetlisi! Kulak, Rahmanın emanetidir. Onu, 

yeryüzündeki işaretler, kelimelerden temizle, arıt ve kutsal kıl! Ta birlik 

dudağından doğmuş olan ilahi kelimeyi duyasın! Yani duyup alemlerin 

Maksuduna ulaşasın!  Bu gün, Kıdam Sultanın eteğine ismi A’zam’ın 

kudretiyle tutunanların dışında kalan tüm erkek ve kadın kullar, hava 

kuyusunda şaşkın ve bilinçsiz davranacak şekilde kalmışlardır. Tanrı’nın 

eteğine sarılanlar,  Hakkın nezdinde halkın cevherleridir ve onların dışındakiler 

ise yok olmuş ve ölü olanlar sayılmaktalar. Abha Cemalinin irfan makamı olan 

bakilik mertebeye varabilmek için ciddi olarak çabala!  ... Dünyadakilerden 

kop ve Rahman’a bağlan! Görünürdeki işlerden ve alçak dünya olaylarından 

üzgün olma! Çünkü her şey ölümlü nitelikte olup ölümsüzlük yalnızca Tanrı’ya 

özgüdür. Çok yakında herkes toprağa dönecek;  saltanat, , güç, büyüklük ve 

mülk Tanrı’ya kalacaktır. 

322. Sevecen Dostun Adıyla; Ey Ahmet! Tek ve Bir olan buyuruyor: Tanrı’yı irfan 

kanatlarıyla, Rahman’ın sevgi havasında uç! Olabilir ki; O’nun öncesizlikten 

beri var olan rahmeti ve her şeyi kapsayan bağışının sonucu olarak, En Güzel 

İsimlerin kaynağına ve en yüce sıfatlarının doğuş yerine ulaşırsın! Görünür 

adımlar, bu uzaklığı aşıp geçemez ve görünür kanatlar da, bu ruhani havada 

uçmaya acizdir. O hâlde, manevi kanatlarla ve gerçek adımlarla Arananı’na 

doğru git! İşte orası, yolcuların en son varacağı ve âşıkların en son vatanı olan 

yerdir. Tanrı’dan dileğim, tüm makamların en yücesi olan bu aşamaya herkesi 

ulaştırması ve vahiy şarabından içirmesidir. 

323. O’dur Bilgin ve Her Şeyi Bilen! Ey Genç! İnşallah, Rahman’ın bağışlarıyla, 

O’nun ilahi sonsuz feyizlerine ulaşırsın. Gençliğin ilk döneminde vahyin doğuş 

yerini tanıyabildiğin için; dünya defterinde baki kalacak işlerin başarmasını 

Tanrı’dan dilemelisin! (dünya defterinde baki ve payidar olan bir emre 

muvaffak olunmasını dile!) Her şey ölümlü olarak sonuçlanmaktadır, ancak 

Tanrı için söylenen ve Tanrı yolunda yapılanlar için ölümlülük yoktur. Kalıcı 

şaraptan ve kararlılık Kevserinden içmeye çabala! Tanrı’dan dileğim; seni 

anma, övgü ve hizmetinde başarılı kılmasını ve apaydın kitabında kalıcı şekilde 

anılmanı sağlamasıdır! Bu günlerin değerini bil ve En Büyük Bakış Yeri’nden 

gönderilen bu yüce sözleri gözün gibi koru! 

324. Söyle: Ey Tanrı’nın Topluluğu! Kendi değerinizi bilmek ve tanımak için 

çabalayınız! Birlik ve uyumun sağlanması için, kişiler arasındaki dargınlığın 
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giderilmesi konusuna oldukça zaman harcayınız ve son derece sevinç ve 

ferahlıkla gafil kulların gönüllerinin temizlenmesine çaba gösteriniz! Çok 

yakında, adalet güneşi ışıklarının parıltıları âlemlerde görünür şekilde ortaya 

çıkacaktır. Milletlerin arınması ve âlemin iyileştirilmesi amacıyla hareket 

ediniz! Büyük yardım ve çabalar göstererek, Tanrı adıyla dikilmiş fidanların 

yetişmesini sağlayınız! Yararlı eylemlerde öne çıkınız. Herkesin davranışları, 

Tanrı’nın yanında açık ve belirgindir. Ödülleri ise dürüstlük ve günahsızlık 

hazinelerinde saklıdır. Tanrı’dan dileğim, Kalem-i Âlâ’dan şu anda vahyolunan 

ve görünenlerle herkese yardımcı olmasıdır. 

325. Tanrı’mızın En Kutsal, En Büyük, En Yüce ve  Abha Adıyla! Yakınına 

gelenler için, kılıçta süt ve şeker tadını ve yolundaki belalarda, besin ve bal 

tadını takdir eden, her türlü anma ve açıklamadan arınmış bu varlık âlemin 

Maksuduna şükürler yakışmaktadır.   Gerçekten, her bir kimse mühürlü 

şarabından içmişse, zulüm ehlinin saldırıları, onu Kayyum olan ismin 

gömleğinin kokusunu almaktan engelleyemedi, son derece şevk ile feda yerine 

yöneldi ve yaşam tacını ayaklarına sundular olsa da, özlediği kutsal amaç 

uğruna, yaşamından vazgeçeceği meydana yönelmekten de hiç kimse 

alıkoyamaz. Onlar, yüce bir ülkü uğruna ölmenin sırlarını anlamalarından 

ötürü, bu âlemden vazgeçerek en uzak amaca ve en yüce zirveye yönelenlerdir. 

İşte onlar; dünya gücünün, ulusların zenginliklerinin, amirlerin ve bilginlerin 

gururunun, İsimlerin Maliki’in Vahyinin doğuş yerinden alıkoymadığı 

kimselerdir. 

326. Âlemlerin Maksudunun Adıyla! İnşallah, her zaman var olan Sevgilinin Zuhur 

ufkuna bakan, sevgisine bağlı, Emrinde ayakta ve doğru şekilde duran olursun. 

Rahmanın çağrısı yükselmekte,  Şeytanın sesi ise karga gibi çıkmaktadır. 

Yüceler Yücesi Tanrı’dan dileğim, dostları onun şerrinden korumasıdır. Gün 

büyüktür ve Emir de büyüktür. Ne mutlu, dünya olaylarının ve ulusların yaptığı 

açıklamaların, ilahi ilim denizinden alıkoymadığı kimseye! İlahi kelimeyi can 

kulağı ile dinle! O irfan vücuduna zırha benzerdir, Yüce olan Rahman’ın onu 

hak ile indirdi. O; Gücü Yeten, Bilgili ve Hikmetlidir. 

327. O’dur Tanrı, Yücelik, Büyüklük ve İktidar onun şanıdır! Bu gün,  Tanrı’nın 

esintileri her tarafa eserek ruhları kendine doğru çekmekte ve heyecan içinde 

bırakmaktadır. Çürümüş kemikler, başlangıcı olmayan denizin sızıntılarıyla 

yaşam bulmuş ve solmuş bitkiler tanrısal ululuk bulutlarıyla yeniden 

canlanmıştır. Ne mutlu, ölümlü dünyanın üzüntülerinin, yeniden canlanıp 

yaşam bulmaktan alıkoymadığı kimselere!  Onlar, Dostun ismiyle diri ve 

bağışına gönül bağlayanlardır. Göğün ve yerin Tanrı’sının ve sonun ve 

başlangıcın Maliki’nin  levhinde, Baha ehli olarak anılanlar işte onlardır!   
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328. Eşsiz Tanrı’nın Adıyla! Gün doğumu zamanının ilkinde, kalkıp Tanrı’nın 

adıyla tanınmış olan yere yöneldik. İçeri girdiğimizde, O’nunla yüz yüze 

görüşme Kevser’inden ötürü, herkesi sevinçli bulduk. Ağaçların, çiçeklerin, 

yaprakların ve meyvelerin her birisinden,  “MülkTanrı’dandır” çağrısını 

duyduk. Ey Ufkumuza yönelen! Rahman’ın beyan sarhoşluğu, bahçede ekili 

olanları öyle etkilemiştir ki; toprağın her zerresi, yüce ve yeni şarkıları 

dillendirmekte ve Yüceler Yücesi’nin anmasıyla zaman geçirmektedir. Bu gün, 

ilahi kitapların da tanığı olduğu üzere, tüm yakın olanlar ve içten inanmışların, 

Yüceler Yücesi Tanrı’nın Kendisiyle yüz yüze görüşme dileğinde bulundukları 

gündür. Ne mutlu, bu çağrıyı duymayı başarıp  O’nun ufkunu görmeye 

ulaşanlara! Göz ve kulak da bu günler içindir. Çünkü Âlemlerin Sevgilisi’nin 

çağrısı yükselmekte ve O’nun Yüzü’nün ışığıyla aydınlanan ufuktan, Yüzü’nün 

Güzelliği görülmektedir. 

329. Eşsiz Sevgilinin Adıyla! Dünyanın abdal ve ermiş kişileri, bu gün için 

yaratılmış olmalarına karşın, bu gün Tanrı’dan gafil görülmektedir. Bu âlem, 

birliğin egemen olduğu bir âlemdir. Herkes aynı düzeyde görülmektedir. Beyan 

merdivenlerinden manalar melekûtuna ulaşan her bir kimse, bu meydanın 

atıcısı ve bu alanın yiğididir! İlahi bağış hiçbir zaman sınırlı olmamıştır ve 

olmayacaktır.  Birçok seçkin devlet adamları, din bilginlerinin, yüksek anlayış 

ve sezgiye sahip kişilerin ulaşamadıklarına karşın, Ağacın yükselen avazını 

duyan ve O’a katılan nice kadınlar ulaşmışlardır. Nice alimlerden ulaşamadılar, 

nice ümmet çağrıyı duydular ve kabul ettiler ve  Bağışlayıcı ve Eli Açık Olan 

Tanrı’nın Zuhur’unun doğusuna yönelmiştir.  En büyük zindanda seni 

andığından ve Kalem-i Âlâ’nın yazısından geçtiğinden ötürü Âlemin 

Sevgilisine şükret!  O’dur Kerim, O’dur Rahim, O’dur  Bilgili ve Güçlü! Baha 

senin ve Her Şeyi Bilen Allah’a inanan kadın hizmetlilerin üzerine olsun   

330. Dostların şükür ve övgüsü; Mahbup olan Hazretlerine layık ve yakışır ki; 

Eşyanın her birisinde kendi ayetlerinden bir ayetini emanet bıraktı, işte o ayet, 

bir makamda terazi, bir makamda sırat ve keza Esma’i Hüsna olarak 

isimlendirmiştir. Odur kulların mürşidi ve beldelerde sakin olanların yol 

göstericisi. İşte o ayet; Güneş gibi aydın ve açıktır. Kim ona yol bulursa, 

Hakikat güneşinin irfanına ulaşmış olur. Odur lamba, irfan yağından hepsi de 

imdat bulur. İmdat eğer kesilirse o ışık de söner. Ne mutlu, nefis ve hava ile 

perdeleyemeyen ve ışığını söndüremeyen kimselere! Onun için, Emir ve Halk 

Melekûtunda bulunanlara ruhu Ona feda olan Kalemi A’lâ buyuruyor: “ 

Baştaki gözün incecik göz kapağı, dünya ve ondaki olanların görmekten 

engellemektedir! 

347. Bilgili Tanrı’nın Adıyla!  Ey Hasan! Tüm âlemin Maliki olan Yüceler Yücesi 

Tanrı, yeryüzünde bulunan herkesi eğitmiştir ve eğitecektir. Onun içindir ki; 

Kendisini tüm âlemlerin eğiticisi olarak tanımlamıştır ( Rabbu’l alemin). O’nun 
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bağışı, keremi ve inayeti yücedir. Ancak bugünkü özel bağış,  bu topluluğa 

yöneliktir. Güneş bu ismiyle parlamakta ve bulut bu isimle rahmet 

yağmurlarını yağdırmaktadır. Eğer inananlar, ilahi bağışları engellememiş 

olsalardı, şimdi Tanrı dünyanın ufkundan “Bolluğundan Tanrı herkesi yol 

gösterici olduğu gün” güneşin görünmüş ve parlamış olduğu göreceklerdi.    

İhtilaf, her zaman öldürücü zehir gibidir. Tanrı’dan, bu anlaşmazlıkları 

anlaşmaya ve birliğe dönüştürmesini dileyiniz. O Güçlü ve Her Şeye Gücü 

Yetendir. Eğer ilahi dostlar, bu en yüce makama ulaşabilseler, inayetleri, 

bollukları ve  Rabbani feyizleri her zaman göreceklerdir. Tanrı Kalem’inin 

göğündeki ufuktan doğan beyan güneşi işte budur. 

348. Eşsiz Bilgili olanın Adıyla! Ey Tanrı’nın Cariyesi! Yüceler Yücesi Hak 

sevecendir. Bağışı ve hem bilgisi herkesi kaplamıştır. Rahman’ın beyan 

melekûtuna yükselen hiç bir sesin cevapsız kalması olanaklı değildir. O, 

kadınları “Ey kadın hizmetlim” kutsal sözüyle ve erkekleri de, yüce “Ey 

kulum” sözüyle onurlandırmıştır. Önceki ve sonraki nice kişiler, bu sözü 

duyma uğruna canlarını verdiler. Bu söz, güçlü bir elin diktiği fideye 

benzemektedir. Bu fidenin, Tanrı’nın adıyla zehirli rüzgârlardan korunabilmesi 

için, sevgi ve kararlılık suyu ile sulanması gerekmektedir. Bu sözün değerini 

biliniz! Tanrı’nın verdiği hayata yemin olsun ki; eğer bütün insanlar bunu 

algılamış olsalardı, hepsi alevlenecek ve Yüce Ufka yöneleceklerdi. Tüm o 

ülkedeki kadın hizmetlilere selamımız vardır. Hepsini kutsallığa, arınmışlığa ve 

Kitapta vahyolunanlara vasiyet ediyoruz. 

349. İbadet Edilen ve En Kutsal Tanrı’nın Adıyla! Ey Tanrı’nın kadın hizmetlisi! 

Her güçlüğün arkasında rahatlık vardır.  Her üzüntülü durumun sonunda 

güvenliğe ulaşılan ve her ayrılıştan sonra yakınlık veya görüşme olanağı veren 

bir ortam ve koşul gelmektedir. Eğer Zekiye kadın hizmetliler ve yakin sahibi 

kullar, Tanrı’nın varlığına ve sonsuzluğuna güvenebilirlerse, kendi yok oluşları 

ve ölümlülükleri için korkmayacak ve hiçbir olay için üzülmeyeceklerdir. 

Başlangıcı olmayan zamandan beri, güneş ile birlikte hep gölge olmuş ve 

çevresinde harekette bulunmuştur. Meyve ağaçla birliktedir. Fakat bazen 

görünür, bazen de örtülü durumdadır. Fakat gölgenin yokluğu ve kayb olması, 

onun yakınlığına, buluşmasına ve varlığına neden olmuştur. Tanrı’ya yakın 

kişilerden başka hiç kimse, bu badeden pay alamaz. Bu makama ulaşan ve 

kendi iradesini Tanrı iradesinde yok eden her bir kimse, sonsuza dek yok 

olmayacak olan Yüceler Yücesinin yakınında bulunacaktır. Öyleyse,  nerede 

olursan, yanımızdasın ve Tanrının huzurunda ayaktasın. 

350. Arapçanın latif olan ezgileri, Farsça olarak dinledin. Şimdi de manevi Şehnaz 

makamını ilahi şahbazdan (doğan) dinle. Öyle ki; beka çenk ve ud ile yepyeni 

vefa ezgilerini algılayabilesin ve birlik mızrabından “Hu” mizmarın (kaval) 
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ahengini işitesin ve tüm gönül ve ruhunla cananın diyarına adım atasın, ta 

büsbütün ruh olasın, şarap içmeksizin sarhoşluk bulasın, dil olmadan nükte 

söyleyesin ve çekicilik, şevk, coşkunluk ve zevk aşamalarına anlayasın, öyle 

ki; üzüntüyü unutup sevinç denizinden  içesin!  (şiir) “Gönül hükmüyle, Tanrı 

Musa’ya şöyle dedi - Ey seçilmiş, seviyorum Ben seni!”.  Fakat nefis ve hava 

diyarından göç etmeye ve izzetli ve kutsal sahaya uçmaya ve cananın haremine 

mahrem olmaya ve dostun gönlüne yol bulmaya gayret etmen gerekir.   Eğer 

dostun öğüdünü dinleyip O’nun istek yollarında yolculuk istersen, o zaman bak 

ne tatlıdır bu söz ve ne güzeldir bu  uygulanış…  O’nun sevgi şarabından iç ve 

dünyaya göz kapa! Çünkü gördüğün her şey ölümlü olup, bir anda yok 

olacaktır. Fakat Tanrı’nın yanında bulunanlar ise, ölümlü değil kalıcıdır ve 

çürümezdir. Bu günlerin değerini bilmek gerekir. Çünkü buluşma her zaman 

olanaklı değildir. Bülbül bahar mevsimi dışında ötmez ve gülü görmedikçe 

coşmaz. Öyle bir zaman gelecek ki; tanrısal bülbül manaları anılmayı bırakıp, 

manevi dallara uçacak ve görünmez ilahi gül bahçelerine yerleşecektir. Can 

kulağıyla dinle ve tüm gönlünle almaya çalış! Ezgi her ne kadar Farsça ise de, 

onda Hicazı olan ezgi ve ilahi sırlar salkınmıştır. 

351.   Söyleyen ve kalıcı olanın Adıyla! Ey Ba’i! Baham üzerine olsun! Tanrı’nın 

öğütlerini dinle, buyruklarını duy ve başkalarına da ulaştır!  Söyle: Ey 

Tanrı’nın Dostları! Takva sancağı, sonsuza dek başarıya ve zafere ulaştırdığı 

için, ona sarılınız! O, size içten bağlılık ve buyruklarına uymayı 

emretmektedir. Çirkinliklerden ve fuhuştan da korumaktadır.  Bu gün dostlar; 

yeryüzündeki kullara, yakına gelmeleri ve kulağın yokluktan varoluşunun 

nedenlerini duyabilmesi için, onların etkilenmelerini ve benimsemelerini 

sağlayacak şekilde yardım etmelidirler. Eğer gerçek Sevecenin öğütlerini 

duyup ona göre eylem ve davranışlarda bulunurlarsa, kuşkusuz en büyük bağış 

ve yüceliğe ulaşacaklardır. Bağış yönü, her zaman O Yüceler Yücesine 

bakmaktadır. Üzgün olma! O her zaman buyruklarına göre davranan Söyleyen 

ve daimi olanın Adıyla; Ey Ba’i! Baham üzerine olsun. Tanrı öğüdünü dinle ve 

emirlerini duy ve yay!  Söyle Ey Tanrı Dostları! Takva sancağı her zaman 

muzafferdir, ona sarılınız! O, size doğruluk ve takva emrediyor ve çirkinlik ve 

fuhuştan menediyor.  Bu gün dostların başarı, çekime ve inanmaya sebep olan 

şeylere teşebüüs etmelidirler, ta yeryüzündeki kullar, yakına gelip kulağın 

yokluktan var oluş sebebi olan şeylerin işitilmeye ulaşabilsinler. Eğer Gerçek 

Sevecenin öğütlerini işitip amel ederseler, elbet en büyük nimete, izzete ve 

yüceliğe ulaşırlar. Bağış yönü her zaman o hazrete yöneliktir. Mahzün olma! O 

amel eden kullarla birliktedir. İşitir hem de görür, O’dur işitici ve Görücü! 

352. Eşsiz Sevgilinin Adıyla! Ey Tanrı’nın Cariyesi! İnşallah, bu ruhani günde, ilahi 

sevgi ateşiyle parlayıp, O’nun anma ve övgüsü ile uğraşırsın.  İstek elini, 
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istenilenin eteğinden çekme! Can gözüyle Âlemlerin Sevileni’ne bak! Belki, 

bağış denizinden yoksun kalmaz ve bilgi göğünden alıkonmazsın. O’nun af 

ediciliği ve merhameti tüm varlıkları sarmış ve bağışı tüm yaratıkları 

kaplamıştır. Payı olmayan,  sevgisine ulaşmayan gönüldür. Yoksun kalan kulak 

ise, çağrısını duymamış olandır.  Ey haberciler! Kalıcı Kevser akmakta ve onun 

çeşmesi Rahmanı kalemdir O’nun sevgisiyle içiniz ve âlemlere göz kapayınız. 

353. Kalem-i Âlâ, Tanrı’nın tüm seçkinlerine, bu günde yapmaları gerekenler 

konusunda uyarmaktadır. Ne mutlu, Tanrı’dan başka her şeyden kurtulup özgür 

kalan ve en büyük denize yönelen kimseye! Bu gün davranış günüdür ve 

insanların makamlarının ortaya çıkma günüdür. İnşallah, herkes İsimlerin 

Malikinin Emrinde, en büyük kararlılık göstererek, sabit ve kök salmış olarak 

görünmelidir. Kitapta vahyolunanlara göre eylem ve davranışlar gösteriniz.  Bu 

gün, arınmış durumdaki bir davranış, yıllar yılı gösterilecek davranışlardan 

daha iyidir. Ey Kavim!  Tanrı takvasına sahip olunuz, sanı ve sözleri bağlanıp 

amellere sırtı dönenlerden olmayınız! Uykuda olanları uyandırmak ve Dost’a 

doğru yönelmelerini sağlamak için; insanlara son derece sevgi, dostluk, 

uzlaşma ve birlik duygularıyla ile davranınız. 

354. En Kutsal, En Yüce ve Abha O’dur.  Ey dostlar! Tanrı iradesini bilmek, 

bilgelik ve görücülük denizinden içebilmek için, ilahi çağrıyı Farsça olarak 

dinleyiniz!  Görmeyi başaran bir kimse, ilahi irade dudağının doğusundan 

ortaya çıkan sağlam ve kutsal bir sözden bu güne yakışanı algılayacaktır. 

Keskin gözle yönelip bakınız ve duyan kulakla dinleyiniz. Başkasının gözüyle 

değil, kendi gözünüzle görünüz. Allah’ın birliğini simgeleyen denizine doğan 

güneşe yemin olsun ki; bu sözü duyan her bir kimse, Kızıl sahifede en yüce 

cennette bulunanlar arasında anılıp yazılacaktır. 

355. Âlemlerin Sevgilisi’nin Adıyla! Ey Tanrı’nın kadın hizmetlisi! Kelim (Hz. 

Musa), irfan Tur’unda O’nun ilahi çağrıyı duymaya ulaştı. Şu anda Âlemin 

Arananı’nın konuştuğu da, işte aynı çağrıdır. Bu en büyük bağışın kalıcı ve 

sürekli olması için çabala! Şeytanlar, Tanrı dostlarının peşindedirler. Önceki 

efsaneler, kulları En Yüce Ufuktan alıkoymaktadır. Hak’tan isteğiniz, Tanrı 

dışındaki her şeyi yok bilmek ve kaybolmuş olarak saymak olsun. O Hakkıyla 

çağırıyor ve irade ettiği doğru yolunu göstermektedir.    

356.   O Aziz ve Hekimdir! Âlemin yaradılışının esas amacı, Cemal-i Kıdam’in 

irfanıdır. Bu makama ulaşan her bir kimse, tüm hayırlara ulaşmış olur. Onun 

için, bugün Tanrı dostları, O’na hizmet amacıyla ayağa kalkmalı, güzel ve 

beğenilmiş sıfatlarla halk arasında görünmelidirler. Varlığın bugünkü amacı, 

onları doğru yola kılavuzlayabilecek olan Emre sarılmak olmalıdır. 

357. Konuşan Eşsiz Tanrı’nın Adıyla! Ey Süleyman!  Biricik Dostun günlerinde, 

İsimler Kitabı’nda Kalem-i Âlâ’dan yazılmış bir makama ulaşmaya çabala! Bu 
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günün benzeri bir gün yoktur. İnşallah, Rahmani irade çeşmesinden, İlahi 

Adıyla akan manalar Kevser’inden içersin. Her dönemdeki ilahi kitaplarda ve 

sahifelerde yazılı ve saklı olan hazinenin ve sırrın en büyük anahtarı, Tanrısal 

bağış sonucu bu gün ortaya çıkmış ve görünmektedir. İşte O anahtar, kutsallığı 

ile bilgi ve bilim kapılarının gönüllerde açılmasını sağlayan En Büyük 

İsim’(İsmi Azam) dır. O isimle konuş, gör, duy ve sevinçli ol! İnsanların 

birçoğu, yok veya kaybolmuş değer ve niteliklerle sarhoş olup sevinç 

yaşamakta ve kuruntularla uğraşmaktadırlar. İnşallah, Varlık Âlemi 

Sevgilisi’nin bağışlarıyla, sanıların kınından dışarıya çıkıp, insani cevheri 

kullar arasında belirlenip görünürsün. 

358. Eşsiz Dostun Adıyla! Bu gün ilahi dostlar, Yüce Ufka bakmalı ve dünyadaki 

çeşitli olumsuzluklardan ötürü üzgün olmamalıdırlar. Bu gün, ferahlık güneşi 

dünya ufkundan doğmuş ve sevinç denizi insanların gözü önünde 

görülmektedir. Ey Rahman’ın dostları, O’nu anarak ferahlayınız! Sonra sevinç 

şarabını yeni olan ismiyle içiniz. Başa gelecek bir sıkıntı, daha sonra mutlaka 

rahatlığa dönüşecektir. Çünkü önceki kitaplarda ve bu apaydın kitapta Tanrı 

tarafından böyle vahyolunmuştur. 

359. Eşsiz Tanrı’nın Adıyla! Dilin cenneti, Rahman’ın anılmasıdır. Gönlün cenneti 

ise O’nun sevgisidir. İnşallah, En Yüce Ufka bakan ilahi dostlar, son derece 

sevinç ve ferahlıkla Varlık Sevgilisi’nin anmasıyla ilgili olurlar. Yüceler 

Yücesi Tanrı’nın buyurduğu her şey, insanları yüceliğe yöneltme amaçlıdır.  

Her göz sahibi, vahyolunan ilahi emirlerin, dünyadakilerin birlik ve uyuma 

ulaşması, huzur ve refahının sağlanmasına yönelik olduğunu anlayabilir. Ne 

mutlu, duydukları üzerinde düşünen ve onun gerçeğini anlamaya çalışan 

kimseye! Bu gün tüm dostlar ve seçkin-ler, Tanrı Emri’nin yükselmesine neden 

olacak davranışlara bakmalıdırlar. Emrin yükselmesi ruhani ahlak ve güzel 

davranışların görünmesi iledir ve olacaktır.    

360. Söyle: Günler geçti ve geçiyor. Bu ve öbür dünyada kurtuluşa neden olacak 

davranışlarda bulununuz. Dünyadakiler sürekli Tanrı’yı anmalarına karşın, 

O’nun irfanından yoksun kalmışlardır.  Ağaç yeşermiş, umut sabahı doğmuş, 

ateş alevlenmiş ve ışık parlamıştır. Ne mutlu, aydınlanan ve ilahi sevgi ateşiyle 

alevlenen kimseye! Bu ateş, ışığın gerçeğidir. Bu ateş, Ümranın oğlunu En 

Yüce Ufka kılavuzlamış ve çağrısının duyulmasını sağlamıştır. Tanrı’dan 

dileğim, hayat veren ve kalıcı yaşam sağlayan bağışlarını, topluluğunu 

içebilmesine yardımcı olması ve en büyük denizine yol gösterilmesidir. 

361. En Kutsal, En Büyük, En Yüce ve Abha Tanrı’mızın Adıyla! Şükür ve övgü, 

dünyadan kesilen ve sonrasında oturmayacak şekilde Emrin hizmetinde ayağa 

kalkan, Yüceler Yücesi Tanrı’nın dostlarına yakışmaktadır. Onlar, oturma 

zamanında bile ayakta durmuşlardır. Tanrı nezdinde yücedir makamlar ve 
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celildir mertebeleri…  Beyan meydanında devamlı Tanrı’ya yardımcı olan 

büyük adamlar işte bunlardır. Alemin yiğitleri onların yanında serçe gibi 

görünmekte ve dünyanın yaygarası onların şeref sahalarında karga sesi gibi 

duyulmaktadır. Onlar, ilahi meydanın atıcıları ve Âlemlerin Arananı’nın 

yardımcılardırlar. Onlar yakin parmaklarıyla kuruntu perdelerini parçalamış ve 

putları kırmışlardır. Dünyadaki bölücülerin sanı zincirleri onları 

engelleyememiştir. Kalem-i Âlâ’nın sesinden gerçek akla ulaşıp, ruhani 

bilinçle süslenmişlerdir. Tanrı’ya yakışır kullar işte onlardır. Çünkü onlar, 

Yüceler Yücesi Tanrı hikmet ve beyan incilerinin emanetidirler. Ne mutlu, 

O’nu tanıyanlara ve O’nunla görüşebilenlere! 

362. Beka ufkundan parlayan O’dur. Aşk ve Tanrı sevgisinin ordusu vücuda doğru 

yönelmiştir. Kabul eden bir gönül buldukça onu kuşatmış ve elde etmiştir. 

Gönül, ilahi sevginin yerleştiği tahttır. Suphanallah! Bu sevgi bazen ışık gibi 

belirgin, bazen de ateş gibi görünür ve konuşur durumda olmuştur. Toprak 

küresinden göğe kadar hepsi Tanrı’nın mülküdür. O’nun hoş kokusu, bu âlemin 

yükselmesini ve milletlerin bir araya gelmesini sağlamıştır. Ne mutlu O’nu 

tanıyana ve Dostun yönüne koşana! 

363. Rahmanın kalemi, varlık âleminde bulunanlara her zaman, dünya yaşamının 

nedeni olan ittifak denizine ve toplumların yükselmesine neden olan birlik 

ağacına yönelmesini emir buyurmmuştur! Tanrısal pak olan kalemin doğuş 

yerinden, belirli yıllarda, emir ve hükümlerin aydınlatıcı buyruk güneşleri 

doğmuş ve tecelli buyurmuştur. Ama bu tecelliyi kabul edebilecek yer nadirdir.   

Bu gün halk arasındaki Tanrı dostları,  çakıllar arasında inci değerinde 

olmalıdır. Gerçekten onlar gece gündüz, dünyanın güvenliğine ve rahatlığına 

neden olacak en yüksek ve en yüce makamın doğuşuna gayret etmeli ve Tanrı 

iradesi doğrultusunda ayağa kalkmaya çaba göstermelidirler. 

364. O Ali, Âli ve A’lâ’dır! Onu; sevgi pınarından içenleri, dostluk vadide 

yürüyenleri ve temiz yüreklileri birlik denizine ulaştıran, insanların kalıcı 

cennete güvenlik içinde çekilmesini sağlayan, dünya fakirleri gerçek zenginliğe 

ulaştıran, manevi olarak alçak olanlara kalıcı izzet tacını bağışlayan, Tanrı’ya 

özgü ilmi ve kutsal hikmet tüm varlıklara esirgemeyen olarak anmaktayız. 

İnsanlar eğer Cemalinin yepyeni ışıklarına yönelmiş olsalar, iman ederler.  

365. Ey Muhammed! Emrin şeref göğünden inen Tanrı’nın ezgisini dinle! Kuruntu 

perdelerini Rahman’ın gücüyle yırt! Dünyanın çalılıkta ve onun süsleri içinde 

yerleşme! Gönlünü rahat tut ve ergenlik kentine gir! Ne zamana kadar çocuklar 

gibi, kuruntu toprakları ve sanılar çamuruyla uğraşacaksın? Yücelik ve ululuk 

doğusundan doğmuş Birlik Yüzü’nü tanıman için gaflet perdelerini yırt! Ey 

Muhammed! Tanrı’nın Kelimesi, tam O’nun varlığı gibi; belirgin, açık, 

aydınlık ve ışık verici şekilde ortada görünmektedir. Öyleyse kulağı, O’nun 
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sözünün duyulmasından yoksun bırakma ve gönlü O’nu irfanından alıkoyma! 

Tanrı’nın makamına gir ve o makamda insaf gözünü açarsan; ne sağı ne de 

kuzeyi görmeyip, temiz yürekle Tanrı’yı Tanrı ile tanıyacaksın! Her hangi bir 

aşamada bu kurtuluşa ulaştığında, Tanrı katında ayaktasın demektir! 

366. Ey kadın hizmetlim! Birçok erkek ve kadın kullar, O’nu anıp sevinç ve 

mutluluk kadehleri içecek düzeyde, bu kutsal günü beklemişlerdir. Dünya’nın 

ufkundan söz verilen günün sabahı doğduğunda, Tanrı’nın adıyla kendilerini 

bu âlemin sıkıntılarından ve olaylarından temizlemeyi başaranlar, görebilenler 

ve görüşmesine ulaşanların dışındakilerin hepsi gafil kaldılar. O’nun sevgi 

ipine bağlanıp âlemlerden kesiliniz! O’na bakınız, sevgisinde doğru ve 

anılması ile ilgili olunuz! O, temiz yürekli-lerin dostudur. Herkes O’nun 

yerleştiği yeri, hırsızlardan ve her türlü kötü amaç taşıyanların sanılarından ve 

kuruntularından, O’nun adıyla koruma-lıdır. Sana, yanındaki apaçık kitaptan 

bu şekilde hatırlatıyoruz. 

367. Ey Zebih! Gönül, Terbiyecilerin Rabbinin irfanı için yaratılmıştır. Onu, 

başkasının sevgisi ile kirletip bulaştırma! Her zaman, Bu güzel ve yüce 

emanetin korunmasına tam çaba ve dikkati göster! Örtülerinden ötürü 

perdelenmemeli ve Sıfatların Sultanından sakın alıkonmamalısın! 

368. Tanrı sevgisine ulaşan ve Sevgilinin bağış ufkuna bakan gönüller, son derece 

sevinç ve ferahlıkla, Dinlerin Maliki’nin sözünü yükseltme yolunda açık çaba 

göstermelidirler. Bu âlemde yaşayanlar, ahlak ve davranışlar, sevgi ve uzlaşma 

göstermek suretiyle başkalarını da Tanrı’nın şehrine çekmelidirler. Bu gün 

O’nun sevgisi ile dolu olduklarını iddia edenler, tüm davranışlarıyla 

başkalarından ayrıcalıklı olmalıdırlar. Emrin kabulü ve hakka olan ikrar, 

sadece, iddia düzeyinde olmamalıdır.  Hâlbuki bu gün tüm halk bu aşamada 

oldukları iddia ederler.  Ama Ululuk Dili; onların yalanlarına, iftiralarına, 

gururlarına, gafletlerine ve kötü davranışlarına tanıktır. Ey Dostlar! İçten 

davranınız! Tanrı için konuşunuz. Gönül göğünden hareket edip dil ufkundan 

doğan söz, mutlaka etkili olacaktır. Davranışlarınızın etkilerini sakın 

unutmayınız. Tanrı’ya yemin olsun! Eğer birisi, iyi ve kötü davranış ve 

sözlerin etkilerini bir bilirse, kesinlikle hiçbir kötülüğe ilgi göstermeyip ondan 

yalnızca iyilik ve yararlı eylemler görünecektir. 

369. Hikmet, çekici bir cevherdir. Her uzakta olanı yakına ve her vatanından ayrı 

düşene vatanına çeker. Dünya süslerine düşkün olanlar ve gelip geçici 

makamlarının gururunu taşıyanlar, Tanrı’nın bildiği nedenler dışında, akılları 

başlarına gelmez ve gaflet uykusundan uyanmazlar. Kitap ve levihlerde anılan 

hikmet, bu temele dayanmaktadır. Rabbin Âim ve Her Şeyi Bilendir. Eğer 

kudret eli, bu aşamanın perdesini kaldırırsa, Tanrı’nın yanındakiler görünürse, 

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



92 

 

herkes Kalem-i Âlâ’dan akan tümünü sevilen, birleştiren ve istenilen olduğuna 

tanıklık edeceklerdir. 

370. Çok hayrettir ki; ilahi öğütlere, sevecenliğe, Rabbani nasihatlere, parlayan açık 

şefkat ve bağışlarına karşın, bazı insanlar inananların gönlünde üzüntüye neden 

olan çok olumsuz davranışlarda bulunmaktadırlar. Böylece alevlenmiş 

kimselerin sönmesine neden olunmaktadır. Onun için İlahi Dostlar, 

başkalarından görünenlere değil, Emrin ufkuna ve O’nun yanında bulunanlara 

bakmalıdırlar. Çünkü günahsızlık (ismet) yalnızca Tanrı’ya özgü olup O’nun 

süsüdür. Yanlışlık, hata ve unutkanlık ise, O’nun dışındakilere özgüdür. 

Dostlar birbirlerinin yanlışlarına göz yummalı, Tanrı’nın bağışlamasına 

bakmalı ve birbirleri için dua etmelidirler. O Affedici ve Bağışlayıcıdır. 

371. Manalar Güneşinin Adıyla! Ey İlahi Dostlar! O’nu anınız ve bu eyleminizden 

ötürü sevinç duyunuz! Çünkü mutluluk ve sevinç, gerçekten Tanrı dostları için 

yaratılmıştır. Onların dışındakiler, tüm dünya nimet-leriyle ödüllendirilmiş 

olsalar da, yine üzüntüler içinde kalacaklardır. Büyük varlık sahibi olsalar da 

fakirdirler. Tanrı yanında, ilahi sevgi incilerini gönül hazinelerinde saklayan 

kimse zengin ve O’nu anarak tüm âlemlerden kesilenler sevinçlidir. Gerçekten, 

dostların üzüntülerine Tanrı’nın Kendi nefsi de tahammül etmiştir. Çünkü O, 

bu Uzak Zindan’da hapiste olup düşmanların elinde müpteladır. Sizler;  son 

derece ferahlık ve gönül rahatlığı ile Tanrı’nın Kevserinden içiniz ve O’nun 

nitelikleriyle ilgili olunuz. 

372. O’dur İşiten ve Gören! Ey Yusuf! Adaşın olan bu Yusuf’un hapis-te olduğu 

günleri düşün ayrıca kuyuya atıldığı zaman! Ondan önce de, Hz. Halil’e bir 

dikkat et!  Zebih’in (Kurban)  feda meydanına yöneldiğine de bak! Hz. Ruh’un 

başına gelenleri anımsa ve anlamaya çalış! Yine Ruhum O’na feda, nebilerin 

sonuncusunu düşün! “Tüm varlıkların ruhu O’na feda” Müjdeci olan Beyan 

Noktası’ının  başına gelenleri artık çok uzak sayılmaz, çoğu duymuşlar ve 

bazıları da görmüşlerdir.  Nokta’nın, nebilerin ve resullerin topluluğun başına 

ne gelmişse, Tanrı kelimenin yücelmesi, Emrin yükselmesi ve yayılmasının 

sebebi olmuştur. Her göz sahibi, hüsran zalim kimselere ait olduğuna ve kâr ise 

o mukaddes ve temiz kimselere özgü olduğuna tanıklık eder. İki nur, yani iki 

şehitler ve Kâzım hakkında derin düşün Tanrı’ya yemin olsun ki;  Kimsenin 

Tanrı yolundaki bu ticaretin kârını saymamasına gücü yetmemektedir. 

373. Acıyıcı ve Bağışlayıcı Tanrı’nın Adıyla! Ey Anne!  Senin yazını Farsça olarak 

yazıyorum. Ola ki; İlahi kuşun tatlı dilliliğini Farsça lisanıyla işetesin ve 

Arapça hoş ezgilerini unutasın. Manevi bülbülün her dille ruhani bahçelerde 

kutsal dallarında zikir ve beyan içinde olduğunu ikrar edesin, böylece 

görünürdeki ezgilerden içsel nağmelerini işitesin!  Ey Anne! Gönülden vazgeç 

ve sevgiliye yönel! Candan geç, canana ulaş! Gönül ırmağını gönlü 
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değiştirebilenin denizine bağlan! Sevgi bağını sevgilinin yakınlık köküne 

bağlanarak sağlamlaştır! Canansız can bir dirhem değmez ve sevgilisi olmayan 

gönül bir pula değmez. Baş tacı olmayan baş toprağa düşse daha iyidir,  dertsiz 

yürek yansa daha iyidir ve  zincirle bağlanmayan boyun kılıçla kesilse daha 

iyidir.  Söyle: Ey Dostlar! Dosta doğru uyurken, sevgilinin hayali ile rahat 

ediniz. Çiçeklerden sevgilinin kokusunu alınız. Parlayan ateşlerden sevgilinin 

yüzündeki ışığı hayal ediniz. Dostun hayatına yemin olsun ki; eğer Yusuf’un 

gömleğini koklarsan ve Tanrı’nın dostluk Mısırına girersen, tüm yakın 

olanların annesi olursun. Öyleyse sevgide candan olmaya çalış ve sevgilinin 

evine gönülle gir! Dünyanın üzüntüsünü onun ehline bırak ve iki günlük dünya 

günlerine özenme! Bu eskimiş dünya gömleğini bedenden çıkarırsan, ölümsüz 

tahta barınağa ulaşır ve ilahi sırmalı ipekli elbiseyi giyerek sevgilinin 

kadehinden sevgi badesini içer, sevgi mumuyla yanar ve sevgi elbisesini 

dikersin. İşte değişmeyen buyruk budur. Öyleyse bilmelisin ki; tüm ilahi 

hükümler, her dönem ve yüzyıllarda zamanın gereksinimlerinden ötürü 

değişmekte ve başkalaşmaktadır. Ancak, sevgi şeriatı her vakit geçerli olup 

hiçbir zaman değişmemektedir. Kullara açıklanan yeni ilahi sırlar işte 

bunlardır. O, herkese Bağışlayıcı ve Acıyıcı’dır. 

374. İşiten ve Görenin Adıyla! Ey Abbas! Senin, irfanına, imanına ve ikanına en 

büyük kanıt başına gelenlerdir. Kelim ve onun sahabelerin başına neler 

geldiğini ve kimden geldiğini düşün! Hz. Ruh (Hz. İsa) ve dostlarına bak! 

Tanrı’ya yemin olsun ki; Onlar, kendilerinden önce görünmeyeni görmüş ve 

Tanrı yolunda kimsenin duymadıklarını duymuşlardır. Ruhum O’na feda, 

Mekke Efendisi Hz. Muhammed ve onun sahabelerine bak! Onların başlarına 

gelenlerden ötürü melekût çadırında oturanlar inlemiştir. Sonra Müjdeci 

Hazretlerini derin düşün! Tüm bu belaların kaynağı, ilk asırlarda din bilgini 

olarak tanınmış olan çağın cahilleridir. Bu belaların değerini bil ve Tanrı’nın 

adıyla onları koru. Dünyanın hazineleri onlara karşılık gelmemektedir. Sarıklı 

kişilerin düştüğü gafleti derinden düşünürsen, en büyük gönül rahatlığına 

ulaşırsın. Uğruna gece gündüz anma, övgü, dua ve namaz için abdest alıp 

temizlenerek mescitlere yöneldikleri rağmen, tüm bu işlevlerin O’nun 

kelimesiyle var olan kimseden gafil kalıp perdelenmişlerdir!        .  Hak 

diyorlar, fakat O’nu tanımayıp son derece düşmanlıkla O’na saldırıyorlar. 

Söyle: Ey benim İlahım! Şükür ve övgünün özü, benzersiz zatına özgüdür. Ey 

Efendim, Ey Maksudum! Senin sonu olmayan bağışlarını hangi dille anayım?   

Bu gün, din bilginlerinin, ariflerin ve bilgelerin yoksun kaldıkları Emrine 

benim ulaşmamı sağladın. Senden, ululuk denizinden bağışladıklarını 

korumanı diliyorum! Emir elindedir. Sensin Bağışlayıcı ve Eli Açık Olan. Sana 

şükürler olsun, ey ariflerin maksudu! 
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375. Yüceler Yücesi Tanrı’dan; görünen ve görünmeyen sebeplerden ötürü, 

kullarına anlayış, görebilirlik, uyanık kalmayı, adalet ve insaf bağışlamasını 

diliyor ve arzuluyoruz. Bu en yüce habere öyle  çok büyük ve kapsamlı 

engeller ve perdelerin oluşmasın hayal edilebilir ;  her insaflı kimse “Allah 

zahirdir, Allah en büyüktür ve Allah’u Abha’dır “ demektedir.  . Bu gün 

buyurdukları: “Gözleri var, fakat görmüyorlar”  günüdür,  yine “Emir O’nun 

elindedir,  istediği gibi yapar ve istediği gibi hükmeder. O Erdemli ve 

Cömerttir.”  

376. Namaz ve orucu savsaklamayınız! Davranışı olmayan insan makbul 

olmamaktadır. Her halınızda hikmete bakar olunuz! Herkes menfaatine göre 

emredilmiştir, O ihtiyacı olmayan ve yücedir. 

377. Her anda Konuşanın adıyla! Bu gün Zuhur bayrağı en yüksek makama 

çekilmiştir.  “Ben sizin ilahinizim”  sancağı dünyanın karşısında göndere 

çekilmiştir. Tanrı yolu açık, kanıt inmiş ve deliller belirgindir. Bunlara rağmen 

dünyadakilerin birçoğu gafil ve perdeli kalmıştır. Tanrı’ya yemin olsun! 

Kalem-i Âlâ’dan akan bir damlası, yalnızca yeryüzündekilere değil, Mele-i 

Âlâ’da bulunanlara da yaşam vermektedir. Rahman’ın parmakları arasında 

akan yaşam kevseri  işte budur. Gerçekten, şu andaki halk, Vahyin doğuşuyla 

birlikte parlayan bu kelimeyi duymaya yetenekli olmayıp Tanrı’nın 

istediklerinin dışında kalanlar, O’nu tanımaya yakışır düzeye gelememişlerdir. 

Ey O’na bakan kimse! Yüceler Yücesi Tanrı’dan, kendi olağanüstü gücüyle, 

emanetinin taşıyıcısı ve hikmet incilerinin koruyucusu olacak bir halkı ortaya 

çıkarmasını dile! Söyle: Ey Tanrı’nın topluluğu! Sizler manalar ve beyan 

meydanının atlılarısınız.  Gayret gösteriniz ve Emrin hizmetinde ayağa kalkınız 

ki; çözüm yolu bulamayan kullar, önceki kuruntulara bağımlı kalmasınlar. 

Çünkü geçmişte kuruntuya tutsak olanlar, kendilerini âlemin en bilgilisi olarak 

görmüş ve putların önünde eğilenler de, kendilerini Tanrı’nın birliğine 

inananlar olarak değerlendirmişlerdir. Şu ana kadar gerçek Tanrı birliğin 

anlamı ortaya çıkmamıştır,  Eğer Kalem-i Âlâ bu gerçek anlamların hepsini 

açıklarsa, bu şekilde davrananların tümü, kendilerinin Tanrı’ya eş koşma 

davranışlarına tanıklık edeceklerdir. Örtücü adı, bağış eteğini bırakmamış ve 

Kerim olan adının adaleti bu makama yol vermemiştir. Ne mutlu, düşünen ve 

kendilerinden önce gerçekleşenlere bakan kimselere! Çünkü bunu anlayan her 

bir kimse, geleceği söz verilen mühürlü şaraba ulaşacak ve en büyük 

kararlılıkla bezenecektir. 

378. Nefsin kötülüğe yönlendirmesinden korunması için en sağlam kale Tanrı 

korkusudur. “Tanrı korkusu” Vücudun görünen ve görünmeyen durumda 

arınmasının ve kutsallaşmasının nedeni odur. Daha önce çokça belirttiğimiz 

üzere; kitaplarda, sahifelerde ve levihlerde yazılmış olan yardımdan amaç, 
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hikmet ve beyan ve ayrıca ahlak ve davranışlarladır.  Tanrı’ya yemin olsun ki; 

dünyadaki en güçlü askerler, beğenilmiş ahlak ve temiz amellerdir. Eğer siz 

bilirseniz! Allah korkusu kılıcı, demir kılıçtan daha keskindir.  Tanrı Emrini,  

toplumların karşısında örtüsüz ve perdesiz açıklayıp herkesin yakınlaşmasını, 

korunmasını ve yücelmesini sağlayacak neden ve koşulları belirttik. İlk günden 

bu yana, Biricik Dostun yolunda başımıza gelenlere katlandık ve sabrettik. Bu 

gün anılmaya değer tek şey, herkesin birliğine, yükselmesine ve ilerlemesine 

neden olan yüce Emir’dir. Güzel davranışlar ağaca benzer. Çünkü bu ağaç, 

cennetlik yumuşak ve hoş meyvelerini hemen vermektedir. Bugün, Temiz 

ameller ve beğenilmiş ahlak günüdür. 

379. Tüm âlem, Tanrı günü için yaratılmıştır. O günde herkesin, gerçek bağış 

sahibinin bağışlarından payını alması gerekirken, ne yazık ki yoksun 

kalmışlardır. Çünkü önceki başkaldırıları, onları en büyük bağış ve ışıklı 

görünür yerden alıkoymuştur...  Tanrı’nın yanında cahiller olarak sayılanların 

yeryüzünde din bilgini olması, insanlar için en büyük perde olmuştur. Bu 

perdenin engellemediği ve İsmi A’zam’in gücü ve üstünlüğüyle, onu yırtıp 

İlahi Emrin ufkuna yönelen kişi ne kutsaldır.  Ey Dostlar! Kendi makamınızı 

ve değerinizi biliniz! Beyan ufkunun göğünden doğan kanıt güneşine yemin 

olsun ki; tüm nesneler size yönelmiş ve sizi anmakla meşguldur… Alemlerin 

Maksudu yolunda başınıza gelenlerden ötürü üzgün olmayınız. Ölüm herkesi 

yakalayacak, can çekişme herkesi kavrayacaktır. Ne mutlu, kendisinden 

kimseye zarar gelmemiş ve ilahi yolda, bu değersiz varlıklarına katlanıp sabır 

ipine yapışan kimseye! 

380. Eşsiz Bilgilinin Adıyla! Ey İbrahim! İlahi ilim göğün ufkundan Zuhur Güneşi 

açıkça görünmüş ve Kalem-i Âlâ övülmeye değer makamda, Tanrı dostlarının 

anmasıyla uğraşmaktadır. Bu gün sevgi, birlik, uzlaşma ve dostluk günüdür. 

Hepiniz tek sözle konuşunuz, aynı havada uçunuz ve bir ağacın gölgesinde 

yerleşiniz. Ölüm anında yukarıya yükselip, aydın bir yüzle Aranan’la 

görüşebilmeniz için, bu en büyük bağışa ulaşmaya çabalamalısınız!  Kalem-i 

Âlâ’nın dostlarına öğüdü işte budur. 

381. Bu gün,  tüm varlıkların zerreleri her taraftan, “Ey âlemlerin ilahi Sana şükürler 

olsun” diye söylendikleri gündür. Ama, yeryüzündeki değersiz varlıklar 

bundan gafil ve perdeli kalmışlardır. Ey göğümde uçan ve yönüme bakan! Sen 

İlahi Emrin başkalarına tebliğ için yaratılmışsın. Özgür gönülle, yayılan ışıkla, 

arınmış Allah inancıyla ve en büyük kararlılıkla kentlere ve kasabalara yönel! 

Hikmet ve beyanla  gafil kimselerin hastalıklarına şifa bağışla.. Söyle: Ey 

Kullar! Zaman yitirmeyiniz! Çünkü o çok azizdir. Benzeri olmayan, ilahi ilim 

denizinin incilerine yemin olsun ki, o çok değerlidir! Aydın yüzler ve arınmış 

gönüllerle Emrin hizmetinde ayağa kalkınız! Olabilir ki; şaşkınlık ve sapkınlık 
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çölündeki ölüleri hidayet şarabıyla diriltir ve Tanrı gününde yapmaları 

gerekenler için ayağa kaldırırsınız. 

382. Hayatıma yemin olsun ki; İsimlerin Malikinin yolunda, belaların çekilmesi 

ancak dostlarına özgüdür. Domuz boyunluların boyunları, hiçbir zaman 

Âlemlerin Sevgilisi’nin sevgi zincirine yakışmaz! Sevgi ehli olanlar, Yüceler 

Yücesi Tanrı yolunda, bela kadehini her şeyden üstün tutarlar. Yüze yansıyan 

ışıklara yemin olsun ki, başa gelen tüm belalar, çok yakında en büyük bağışa, 

nimete ve benzeri bulunmayan besleyici öğelere dönüşecektir. Ne mutlu, “Siz 

bendensiniz” kutsal sözünün anmasına ulaşana!  Çok önceki zamanlarda, 

dünyada yaşamış kişilerin kulaklarının yoksun kaldıkları, dostların kulağına 

ulaşmıştır. Gözler için de aynı durum söz konusudur.  Adaletsiz ve haksız 

davrananların heybeti, acımasızların azgınlığı ve kargaşa çıkaranların ateşi çok 

yakında solgun, fani ve sönük duruma düşecektir. Kısa ve geçici olan bu 

günler, aslında çok daha kısa olup, şimşekten daha hızlı geçip gitmektedir. 

Tanrı’nın varlığını ve birliğini tanımayanların her türlü isteğine karşın, kâr 

Tanrı’ya ve O’nun dostlarına özgüdür. 

383. Bu günlere benzeyen başka bir gün yoktur. Tanrı’ya kesin inanmış bir kimse, 

ölmüş gönülleri, kıyamet günü çalınacak borunun sesiyle ve âlemin yaşam 

nedeni olan Rahmanın hoş kokuyla diriltmeli ve O’nu irfan denizinin kıyısına 

çekmelidir. Dünyaya ve onda bulunanlara bakmamalı-sınız. Çünkü onların 

hepsi fani olacaktır. Sizden, etkileri ve sonuçları kalıcı olan eylem ve 

davranışların görünmesi için çaba gösteriniz. Kitab-ı Akdes, kutsal melekûttan 

inmiştir. Herkes Onda buyrulanlara göre davranışlarda bulunmalıdır. Varlık 

eğitimciye yemin olsun ki; yaşam denizi Onda saklıdır ve Tanrı’nın hoş kokusu 

Ondan esmektedir. Ne mutlu, Ona bağlı olan ve sarılan kimselere! İlahi söz 

üzerinde, son derece gönül rahatlığı ve sevinçle bir araya gelinmeli, gönlü 

sıkıntısız duruma getiren ve bedenleri dirilten anma ve övgü ile uğraşıp son 

derecede hikmetle adım atılmalıdır. Çünkü arabozuculuk ve kavga beğenilen 

davranışlar olmamıştır ve olmayacaktır. 
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