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Irkçılık ve dinsel taassubun doruk noktalarına ulaştığı bir zamanda, 19. Yüzyılın ortalarında, İran’ın
haysiyetli bir şahsı olan Hz.Bahaullah, sevgi ve birliğin İlahi Mesajını beyan etmiştir. Muhtelif uluslara
ve dünya dinlerine seslenerek, onları farklılıklarını unutmaya, birbirlerini birer kardeş kabul edip
bütün insanlık ırkının birliği uğrunda işbirliği yapmaya çağırmıştır.
Hz.Bahaullah, Bahai Dininin kurucusudur. Onun azizlere münhasır yaşamı ve yanı sıra getirdiği
öğretiler, farklı sınıflara mensup bulunan temiz kalpli insanları kendine cezbetmişti cezbetmesine
ama, İran’ın nüfuzlu din uleması Ona karşı gelmekten alıkoyamamıştı kendini. Onu, “Siyah Çal”
adındaki kapkaranlık bir zindana atmış, daha sonradan da kendi vatanı olan topraklardan sürmüşlerdi.
Bahailer olarak bilinen binlerce inanır ölüme mahkûm edilirken, Onun öğretilerinin insan kitleleri
arasında yayılmasını önlemek maksadıyla olağanüstü çabalar sarf edilmiştir. Tüm bu direnmelere
karşın Bahai Dini büyümeyi sürdürmüştür. Aradan geçen bir yüzyılı aşkın bir süreden sonra, bugün
artık birçok farklı ırk, millet ve dine mensup insan kendisini Hz.Bahaullah’ın Dini ile özdeşleştirmeyi
başarmış, kainatın dört bir yanında 116.107’yi aşkın merkez kurabilme muvaffakiyeti göstermiştir.(
1979 Mart ayı istatistiklerine göre…)
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Hz.Bahaullah 1892 yılında, en son sürgün yeri olan Kutsal Topraklardaki mahpus şehri Akkâ’da suud
etmiştir. Bu dünyayı terk etmeden önce, Dinin mezheplere ayrılmasını engellemek üzere Oğlu
Hz.Abdülbaha’yı herkes adına bir kılavuz tayin etmiştir.
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Hz.Abdülbaha’nın yaşamından bir kesit içeren aşağıdaki kısa öykü, Bahai Dini adlı kitabın önsözünden
alınmıştır:

ri
B

as
ı

“Abdülbaha’nın kelime manası İhtişamın Hizmetkârıdır. Kendisinin böyle bir isimle anılmasını arzu
etmiş olan Abdülbaha, Bahai Dinine göre bir yaşantı sürmenin örneğini vücuda getirmektedir.
Hz.Bahaullah’ı Tahran’ın zindanında gördüğü o ilk çocukluk çağlarından başlayıp da sıkıntılar ve
zaferlerle dolu bir yaşamın sonunda Kermil Dağında toprağa verildiği güne kadar tek bir arzunun
özlemiyle nefes alıp vermiştir Abdülbaha: Hz.Bahaullah’ın Emrine hizmet vermek…
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Hz.Bahaullah “Siyah Çal” zindanına mahkûm edildiği vakit 8 yaşındaydı; tüm mal varlıklarına el
konmuş, en yakın dostları dahi onları ziyaret etmeye korkar olmuşlardı. Bomboş evlerinde
yaşarlarken annesinin bulabildiği tek besin maddesi olan bir avuç unla birlikte sokağa çıktığı gün diğer
çocuklar tarafından taşlanan Hz.Abdülbaha, daha sonradan babasının yanından hiç ayrılmayarak Ona
bütün sürgün yaşantısı boyunca refakat etmiş, sıkıntı ve acılarına gönüllü olarak katlanarak, en
nihayet Akkâ Mahbesine de Onunla birlikte gitmiştir.
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Ergenlik çağlarına geldiğinde, Hz.Abdülbaha, bir Bahainin özlemini çekebileceği bütün erdemleri
kendinde toplamıştı artık. Şefkatli ve nezaketliydi Hz.Abdülbaha, cömert ve cesurdu… olağanüstü bir
hikmeti dokunaklı bir tevazu ile birleştirmeyi başarabilmişti Hz.Abdülbaha… ve Onun Tanrı’ya karşı ve
bütün insanlara karşı beslediği sevgi hudutsuz bir sevgiydi. Her gününü başkalarına hizmet etme
yoluna adamış bulunan Hz.Abdülbaha, çevresinde yaşayan herkese sevinç dağıtmaktan bir an bile geri
durmamıştır. Düşkünler ve fakirler Onun himayesindeydi; öksüzlerse Onu bir baba kabul etmişlerdi.
Dostları Onu o denli severlerdi ki, hayranlıklarını gizleyemezlerdi. Düşmanları dahi Onun o olağanüstü
güzellikteki şahsiyetini yerecek bir şey bulamazlardı. Onun makamı Peygamberlik makamı değildi
belki ama, Onun yaşantısı, insanlığın erebileceği en mükemmel mertebeye işaret etmekteydi.
Hz.Abdülbaha, Hz.Bahaullah’ın yeryüzü yaşamı boyunca kendisine en yakın duran kimseydi. Babasının
yaşantısını biraz olsun rahatlatabilmek için her türlü sıkıntıya göğüs germiştir. Günlük hayatın yorucu
işlerini üzerine alır, Hz.Bahaullah’ın vaktini daha önemli meselelere vakfedebilmesi için elinden geleni
ardına koymazdı. Bağdat’taki evlerine gelen sayısız ziyaretçi, çok genç yaşlarında olmasına karşın
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Hz.Abdülbaha’yı görüp sorularını Ona yöneltebilmekten büyük memnuniyet duyarlardı. Aradan geçen
yıllar içinde, Hz.Bahaullah insanları hep daha fazla Hz.Abdülbaha’ya yönlendirerek sorularını Ona
sormalarını tavsiye etmiştir. Hz.Bahaullah ondan söz ederken, sevgi dolu bir hitap ile “Ağa” derdi
kendisine.

AŞ

Hz.Bahaullah’ın suudundan sonra, bütün dünyadaki inanırlar Hz.Abdülbaha’ya yönelerek Onu bir
kılavuz, bir yol gösterici olarak kabul etmiştir. Nitekim Onun benliksiz bir şekilde Tanrı Emrine hizmet
ediyor oluşu, herkes için bir ilham kaynağı teşkil ederken, kılavuzluğu sayesinde bu yeni Haberi
dünyanın farklı yerlerine taşıma muvaffakiyeti göstermişlerdir.
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Hz.Abdülbaha henüz Akkâ’da bir mahkûmken suud eden babasının bu dünyadan ayrılışı ile birlikte,
Emrin düşmanları yeni bir hedef bulmuş ve bu kez saldırılarını Hz.Abdülbaha’ya yöneltmişlerdir.
Yeniden şehrin duvarları arasına hapsolunan Hz.Abdülbaha, geniş haberleşme ağı sayesinde
Bahailerle iletişimini sürdürebilmiş, onların sorularını yanıtlamaya devam ederek etkinliklerini
kılavuzlamış ve yaptıkları işlerde onlara cesaret vermeye devam etmiştir. Ve her ne zaman kendilerini
Dinleri için feda edip işkencelere maruz kalsalar, onların canına can katmıştır.
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Hz.Abdülbaha, uzun yıllar boyunca türlü sıkıntı ve cefalara katlanmışsa da her zaman sakin ve mutlu
olan mizacını korumuş, yaşama sevincini, latif mizah anlayışını hiçbir zaman kaybetmemiştir. “Benim
evim kahkaha evidir; neşe evidir…” diyen Hz.Abdülbaha’nın nasıl olup da tüm zorlu koşullar altında
bile bu denli mutlulukla dolu olabildiğinin sebebi sorulduğunda şu yanıtı verdiği bilinmektedir: “Tek
bir zindan vardır ki, o da insanın benlik zindanıdır.”
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En nihayet Genç Türklerin ayaklanmasıyla birlikte Akkâ’daki bütün mahkumlar hürriyetlerine
kavuşmuşlardır. Bu sayede Hz.Abdülbaha’nın Kutsal Topraklardaki 40 yıllık mahpusluğu da son
bulmuş, gençlik yıllarındayken mahkumiyet altına girip en nihayet yaşlı bir adam olarak hürriyetine
kavuşmuştu. Bedensel sağlığı bundan ötürü sarsılmış olmakla beraber, ruhunda bir nebze iz dahi
bırakmamıştır. Hareket özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz da Hz.Bahaullah’ın Mesajını batı dünyasına
taşımaya karar vermişti.
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Böylelikle, halihazırda Orta Doğu, Uzak Doğu ve Kuzey Afrika’da yayılmış olan Emir, artık Avrupa ve
Amerika’da da kök salmaya başlayabilirdi. Kaldı ki o dönemde, mahkumiyeti sırasında da birçok batılı
inanır Hz.Abdülbaha’yı Kutsal Topraklarda ziyaret etmiş, ateşli bir şevkle ülkesine dönerek Mesajı
Batının her köşesine taşıma kararlılığı ile alevlenmişti. Neredeyse 70 yaşlarına gelmiş bulunan
Hz.Abdülbaha’nın Avrupa ve Amerika’ya yaptığı seyahatler, Emrin milyonlarca insan tarafından
tanınmasına yol açmıştır. Seyahatleri sırasında kilise ve sinagoglarda, mabet ve camilerde, üniversite
ve hayır kurumlarında konuşma yapmaya davet edilirken, bir yandan da en yüksek rütbeli devlet
yetkilileri olsun, bilim adamları yahut felsefeciler ve hatta en fakir işçiler ile düşkünler Onu görmeye
gelmiş ve sabahın erken saatlerinden akşamın geç vakitlerine kadar dinlemişlerdir sözlerini.
Hz.Abdülbaha, onlara hikmetinden ve sevgisinden cömertçe dağıtmaktan bir an bile geri durmamıştır.
Onun yanından ayrılanlar, can bulmuş, ilhamlara kavuşmuş ve yeni umutlarla dolmuş olarak evlerine
dönerlerken, yaşamının yarısından fazlasını mahkumiyet içerisinde geçirmiş bulunan bir insanın
başkalarının sorunlarına dair anlayışı ve dünya meseleleri hakkındaki engin bilgisi karşısında hayrete
düşmekteydiler. Ve Onun huzuruna varamayan daha milyonlarca insan, basında yayınlanan sayısız
haber ve makale sayesinde Onu tanıma fırsatı bulmuş, yaşadıkları ülkenin kıyılarına getirdiği mesajı
okuma şansını yakalamıştır.
Hz.Abdülbaha 1921 yılında Kutsal Topraklarda suud edene dek, öylesine bir aşkla sevdiği Emre hizmet
etmiştir; son nefesine kadar hizmetle dolu yaşamının bir anında söylediği şu söz, Onun hayat çizgisini
ne kadar da güzel tasvir eder: “Bir mum nasıl ışık saçar etrafına. Bu ışığı verebilmek içinse yaşamını
damla damla feda eder.”
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Yaşamını başkalarının yolunu aydınlatmaya adamış olan Hz.Abdülbaha, gecesini gündüzünü insanlığa
adamıştır.
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z.Abdülbaha’nın ruhları tebliğ etme yöntemi beni her defasında daha derinden etkiliyordu. O
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sadece akla hitap etmekle kalmaz aynı zamanda karşılaştığı herkesin gerçeğini ve ruhunu arardı. Bir
konu hakkındaki açıklamalarında ne kadar da mantıklı, hatta bilimsel olabiliyordu; buna, dinlediğim
tüm konuşmalarında ve okuduğum bütün kitaplarında tanık oluyordum. Fakat Onun’ki, ne okumuş
birisinin düşünce tarzıydı ne de bunlar bir okulda öğrenilirdi. O’nun en küçük bir sözü, herhangi bir
ruhla olan en hafif teması, kendisini dinleyeni daha yüksek bir bilinç seviyesine yükseltecek derecede
aydınlatıcı bir ışık taşımaktaydı. O konuştuğu zaman yüreğimiz tutuşurdu. Ve asla tartışmaya
girmezdi; buna ne şüphe! Ne de bir konuyu ısrarla vurgulardı. Herkesi özgür bırakırdı. O’nda
hükmedici bir tavra asla rastlayamazdınız; alçakgönüllülüğün ta kendisiydi. Tebliğ yaparken, sanki bir
krala hediye sunarcasına yaklaşırdı insanlara. Bana asla ne yapmam gerektiğini söylemez, yalnızca
yaptıklarımın doğruluğundan bahsederdi. Asla neye inanmam gerektiğinden söz etmemiştir bana. O
gerçeği ve sevgiyi öyle güzel ve saygıdeğer bir hale getirirdi ki, bunu duyan kalp, sözlerinin önünde
saygı ile eğilirdi.
Hz.Abdülbaha’ya dair Hikayeler
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(HowardColbyIves, PortalstoFreedom, p.39)

z.Abdülbaha, bütün bu insanların durumunu hakime gereği gibi açıklayacak düzeyde bir kişiyi
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onlarla birlikte mahkemeye gönderir, kendilerine adaletle davranılmasını sağlardı. Ve o odaya kimi
zaman yalnız başına, kimi zaman gruplar halinde gelen daha farklı kişiler de olurdu; mahkemede
görevli yetkililer,Vali yada din adamları Hz.Abdülbaha’nın fikirlerine danışma ihtiyacı duyarlardı.
Hz.Abdülbaha konuklarına çok lezzetli kahveler ikram eder , gündemdeki en son konular üzerinde
sohbetlerde bulunurdu.Hz.Abdülbaha’dan açıklamalar isteyen,O’nun öğüt ve kılavuzluğunu arayan
bütün insanlar,O’ndaki sevgiyi,hikmeti,anlayışı ve her duruma çözüm bulabilme yeteneğini
görmekteydiler.Yargıç ne zaman çözümlenmesi güç bir dava ile karşılaşsa,mahkemeden sonra
Hz.Abdülbaha’nın sevgi dolu kılavuzluğuna başvururdu.Herkes gibi o da,Hz.Abdülbaha’nın her sorunu
adaletle çözdüğünü bilirdi.
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Öyle günler olurdu ki ,Hz.Abdülbaha ailesini görmeye fırsat bulamazdı.Yardımına başvurmak için
gelenlerin yanı sıra hasta insanlarla ilgilenmekten de bir an bile geri durmayan Hz.Abdülbaha,
kendisini görmeyi arzu eden her hastanın evine giderdi.Kendisi gitmeye vakit bulamadığı zamanlarda
bile,her gün bu hasta insanları ziyaret edip hal hatırlarını soracak,bir ihtiyaçları olup olmadığını,ilaç
gerekip gerekmediğini öğrenecek birilerini mutlaka gönderirdi.
O,kendi dinlenme ve yemek yeme ihtiyacı hariç ,hiç kimsenin ihtiyacını düşünmeyi asla ihmal
etmezdi.
Bazen insanlar,Ona duydukları minneti ifade edebilmek için hediyeler gönderir,kendisine tatlılar,
şekerleme ve kekler getirirlerdi. Fakat Hz.Abdülbaha,bu hediyelere hiç dokunmadan caddenin karşı
tarafındaki eve gönderir,bunların ziyaretçilere ikram edilmesini isterdi.Araplar Ona , “Cömertlik
Sultanı” ismini vermişlerdi….
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z.Abdülbaha,ruhani şifanın yanı sıra ilaç kullanmanın da doğru olduğuna inanmaktaydı.Akkâ’da

AŞ

herhangi bir hastane bulunmadığı için Nikolai Bey adında bir doktoru görevlendiren Hz.Abdülbaha,
verdiği düzenli maaş karşılığında fakir insanları muayene etmesini istemişti.Doktora,verdiği hizmetin
karşılığını kimin ödediği konusunda kimseye bir şey söylememesi gerektiğini tembihleyen
Hz.Abdülbaha,bu konuda ondan söz almıştı;buna karşın düşkünler ve fakirler zaten her zaman
Hz.Abdülbaha ‘dan yardım istemeye gelirlerdi.
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Örneğin Naum adında çok yaşlı ve bitkin bir kadın, Hz.Abdülbaha’nın kendisine yaptığı para yardımını
almak için her hafta O’nun yanına gelmeyi adet edinmişti.Günlerden bir gün,adamın biri nefes nefese
Hz.Abdülbaha’nın bulunduğu yere varmış ve şu sözleri söylerdi.
“Ah Efendim! Zavallı Naum kızamık olmuş; kimse yanına bile yaklaşmıyor.Ne yapabiliriz?”
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Hz.Abdülbaha ,hiç vakit kaybetmeden bir kadını görevlendirerek onun bakımıyla ilgilenilmesini
sağlamış,bununla da kalmayıp bir oda kiralayarak kendi yatağını buraya yerleştirmişti.Doktor ve
yiyecek gibi her ihtiyacını karşıladığı gibi,gereken ilginin gösterilmesi için sık sık ziyaretine gitmişti.
Naum, huzur ve rahat içinde öldüğünde ise ,sade bir cenaze töreni düzenleyip tüm masraflarını
üstlenmişti. (CH 101)

Bahailerinden

Lua

Getsinger,Akkâ’da

başından

geçen

bir

olayı

anlatır.Hz.Abdülbaha’yı görmek için hapishane şehri Akkâ’ya gider.Bir gün Hz.Abdülbaha çok meşgul
olduğu için fakir ve hasta dostlarından birini ziyarete gidemeyeceğini söyler.Kendi yerine Lua’nın
gitmesini ister.Hasta adama yiyecek götürmesini ve onun kendisinin ilgilendiği gibi ilgilenmesini rica
eder.
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Lua’ya gideceği yeri tarif eden Hz.Abdülbaha’nın güvenine layık olmak ,onu gururlandırmıştı; sevinç
içinde yola çıkmış,fakat çok geçmeden de geri dönmüştü. “Ağa , beni ne denli kötü bir yere göndermiş
olduğunuzu tahmin bile edemezsiniz.Neredeyse bayılıyordum oradaki korkunç korkulardan,o kirli
odalardan ve adamın içinde bulunduğu aşağılayıcı durumdan.Oradan felaket bir mikrobun hastalığını
kapmadan geri döndüm” diyerek şaşkınlığını ifade etmişti Lua.
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Hz.Abdülbaha, üzüntülü ve sert bir baba edasıyla bakarken şu sözleri söylemiştir: “Eğer Allaha hizmet
etmek istiyorsan insan kardeşlerine hizmet etmen gerekir;çünkü Allahın suretini ve benzerliğini ancak
onlarda görebilirsin.Şimdi o eve geri dön ve eğer kirliyse temizle:eğer bu kardeşin temiz değilse onu
yıka;eğer karnı acıkmışsa onu doyur.Bunları yapmadan geri dönme.Nitekim Abdülbaha bunların çok
defalar yapmış birisidir.Sen bir kerecik olsun ona hizmet edemez misin bu adamcağıza?” İşte
Hz.Abdülbaha Lua’ya, insan kardeşlerine hizmet etmenin ne demek olduğunu bu yolla öğretmişti.

Ba

(PF 85)

Hz.Abdülbaha , ailesiyle birlikte akşam yemeğine oturduğu vakitlerde,sık sık birbirlerinin aç olduğu
haberini alırdı.Bütün aile,sorgusuz sualsiz tabağındaki yemekleri bir sepete doldurur ve sıkıntı
çekmekte olan aileye gönderirdi.Böyle zamanlarda Hz.Abdülbahha,gülümseyerek şu sözleri söylerdi:
“Bizim için bunun bir önemi yok;nasıl olsa dün akşam yemek yemiştik;ve yarın da elbet yemek yeme
fırsatımız olacaktır.”

5

A

kkâdaki

mahkumiyet

yaşamı

boyunca,

yatağı

olmayanlara

kendi

yatağını

veren

Hz.Abdülbaha,birden fazla abasının olmasını da istemezdi asla. Ve şöyle derdi: “Hiç abası olmayan
bunca insan varken, neden benim iki tane abam olsun?”
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Günlerden bir gün Akkâ Valisi ile bir görüşmeye gidecek olduğundan , böylesi önemli bir görüşme için
eski abasının artık uygun olmadığını düşünen Hz.Abdülbaha’nın eşi,Onun daha iyi bir abaya sahip
olmasını arzu etmekteydi.Oysa Hz.Abdülbaha,temiz olduğu müddetçe ne giyindiğinin dahi farkına
varmazdı.
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Ne yapması gerektiği konusunda bir süre düşündükten sonra Ona yeni bir aba yaptırmaya karar
vermişti. Ziyaret gününün sabahında yeni abayı koyacaktı eskisinin yerine; nasıl olsa Hz.Abdülbaha bu
yeniliğin farkına varamayacaktı .En azından kendisi böyle düşünmüştü.Bir terziye giderek,oldukça
nezih ve pahalı bir kumaştan yaptırdığı abayı Hz.Abdülbaha’nın ziyaret günü arayıp da bulacağını
bildiği yere koymuştu.
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Fakat Hz.Abdülbaha, giyinmek üzere odasına gittiğinde bir şeylerin yolunda olmadığını hemen fark
etmişti. Evin dört bir yanında aranmaya başlamıştı ve şu sözlerle seslenmekteydi eşine: “Abam
nerede? Abam nerede? Birileri buraya benim olmayan bir aba bırakmış.”Kendisine olup bitenleri
açıklamaya çalışan eşi, her zaman kendisinden önce başkalarını düşünen Hz.Abdülbaha’dan şu yanıtı
almıştı: “Bir düşünsene, bu abanın parasıyla, benim her zaman giydiğim sade abadan beş tane
alabilirim. Kaldı ki,yalnızca kendimin giyeceği bir aba için bu denli çok para harcayabileceğime
gerçekten inanıyor musun? Eğer yeni bir abaya ihtiyacım olduğunu düşünüyorsan bu çok iyi; fakat
bunu geri gönderip benim her zaman giydiğim abadan aynı fiyata beş tane yaptırmalısın terziye.
Görüyor musun, böylelikle yalnızca kendime yeni bir tane almakla kalmayıp dört tanesini de
başkalarına dağıtabileceğim.” (OR 164)

le
ri

A

kkâ’da bazı Hükümet yetkilileri Hz.Abdülbaha’ya karşı sevecen duygular beslemekteydiler; buna

ha
iE

se
r

karşın, O’nun dostlarından çok düşmanlarının sözlerine önem veren ve bundan ötürü
Hz.Abdülbaha’ya düşmanca duygular besleyen kimi insanlar,bir defasında Onun Akkâ’dan ayrılıp
Hayfa’ya yerleştiği ile ilgili söylentiler çıkarmışlardı.Sayısız dostunun yardımıyla Kermil Dağı’nda bir
kale inşa etmeye başladığından ve çok yakın bir gelecekte Filistin ve Suriye’ye egemen olup Osmanlı
Hükümeti’ni saf dışı bırakacağından söz etmekteydiler.

Ba

Hz.Abdülbaha’nın , ailesiyle birlikte temiz hava alabileceği Hayfa’ya gittiği doğruydu; ve O’nun , farklı
milliyetlere mensup birçok dostu olduğu da doğruydu; fakat sözüm ona inşa ettiği kale gerçekte
Hz.Bâb’ın Makamıydı.Buna rağmen Vali,düşmanların anlattığı hikayelere inanmış ve
Hz.Abdülbaha’nın ailesini hapishane şehri Akkâ’ya yeniden geri getirmişti.
Bir defasında, pek dost canlısı olmayan ve Bahailer’den nefret eden bir Vali, Bahailer’in dükkanlarına
el koyarak onları gelir kaynaklarından yoksun bırakmayan karar vermişti. Bu konuda güvenlik
görevlilerine verdiği emir şu olmuştu: “Şu anda Bahailere ait on beş dükkan var ; yarın sabah
erkenden gidip bu dükkanların kapılarını mühürleyin ve anahtarlarını ban getirin.”
Aynı akşam Bahaileri kendi evine çağıran Hz.Abdülbaha ise kendilerinde şu öğüdü vermişti: “Yarın
dükkanlarınızı açmayıp bekleyin; bakalım Tanrı bize neler gösterecek!”
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Ertesi sabah ,anahtarları bekleyen Vali’nin güvenlik görevlilerinden aldığı yanıt,dükkanların kapalı
olduğu haberinden başkası değildi. Bunun üzerine Vali görevlileri yeniden göndererek “Bakın bakalım,
dükkanlar şimdi açık mı?” emrini vermişti. Dükkanların kapalı olduğunu gören yetkililer Vali’nin
yanına dönmüşlerdi. Sabah saat onda dükkanlar hala açılmamıştı ki ,normalde ,saat yedi gibi açılmış
olurlardı.Ama Vali, dükkanların eninde sonunda açılacağını düşündüğü için beklemeye kararlıydı.

AŞ

Bu sırada şehrin Kadısı Vali’yi ziyarete gelmişti. Vali nasıl olduğunu sorunca da ,iyi olduğunu,fakat
Şam’dan aldığı bir telgrafın kendisini üzdüğünü söylemişti.Telgrafı eline alan Vali, Merkez
Hükümeti’nden gelen haberi okurken şaşkınlık içindeydi.Vali’nin görevden alınıp hemen Şam’a
getirilmesi emri verilmişti.

ıtı
m

Hz.Abdülbaha ,Vali’nin başına gelen talihsizliği duyunca onu ziyarete giderek şunları söylemişti: “Bu
durumdan ötürü üzüntü duymamalısınız;bu dünyadaki her şey değişim halindedir.Sizin için
yapabileceğim bir şey var mı?

ağ

Bu teklif Vali’yi şaşırtmıştı. Minnettarlık dolu bir sesle yanıtlamıştı onu : “Sevdiklerimden ayrılıp uzağa
gideceğim için bakımlarını üstlenecek kimseleri kalmayacak. Ailem yalnız ve yardımsız bir
halde,ihtiyaçlarını karşılayacak bir yakınlarından yoksun olarak yaşamak durumunda kalacaklar.”

Ba
sı
m

D

“Mutsuz olmayın sakın. Bana yalnızca, ailenizin nereye gönderilmesini istediğinizi söyleyin.”diyerek
onu teselli etmeye çalışan Hz.Abdülbaha’ya gelen yanıt şu olmuştu: “ Keşke benimle birlikte Şam’a
gelebilselerdi!”
“Bana güvenin ve kalbinizi ferah tutun! Karınızı ve çocuklarınızı özel bir koruma eşliğinde Şam’a
göndereceğimden emin olabilirsiniz. Kendilerinin , kısa bir süre sonra yanınıza geleceklerini
göreceksiniz…”

le
ri

Ve böyle de olmuştu; ailesi yanına geldiğinde büyük bir mutluluk duyan Vali , onları Şam’a getiren
koruma grevlisine bu iş için ne kadar para istediğini sorunca,görevli “ ben yalnızca Efendim olan
Hz.Abdülbaha’nın emrini yerine getirdim;bana hiçbir şey borçlu değilsiniz” yanıtını vermişti.

se
r

Bunun üzerine Vali, koruma görevlisine bir armağan vermek istedi. Fakat görevli aynı kararlılıkta şu
yanıtı verdi: “ Hiçbir şey istemem; yalnızca Hz.Abdülbaha’nın emrini yerine getiriyorum. Dolayısıyla
sizden herhangi bir şey kabul etmem mümkün değil.”
Vali bu kez de koruma görevlisini evinde bir gece misafir etmek istediğinde, bu arzusu da yanıtsız
kalacaktı: “Hz.Abdülbaha’nın emri gereği hemen geri dönmek zorundayım.”

Ba

ha
iE

En sonunda Vali, birkaç satırlık bir mektup yazarak koruma görevlisine bunu Hz.Abdülbaha’ya
götürmesi için ısrar etmekteydi. Mektupta şu sözler yazılıydı: “ Ey Abdülbaha, Senden beni affetmeni
diliyorum. Seni anlayamamışım; Seni tanıyamamışım. Ve Sana büyük kötülükler yapmışım.Oysa Sen
beni olağanüstü iyiliklerle ödüllendirdin.” (CH 137)

I.

Dünya Savaşı’nın başlamasına daha yıllar vardı ki, Hz.Abdülbaha

Bahailere , kendilerini zorlu

yıllara hazırlamaları gerektiğini söylemişti. Onlara , daha verimli bir hasat alabilmek için buğdayı ne
şekilde ekip biçeceklerinin yanı sıra, topladıkları buğdayı bozulmaksızın yer altı sarnıçlarında
saklamanın yollarını öğretmişti.
Dünya Savaşı sırasında, Filistin topraklarının diğer ülkelerle ilişkisi kesilmiş ve yiyecek bulamayan fakir
insanlar açlıktan ölmeye başlamışlardı.Buna karşılık Hayfa ve Akkâ civarında yaşayan insanlar
7

Hz.Abdülbaha sayesinde bu kıtlıktan kurtulmuşlardı.Çünkü onların, hiçbir şeyleri olmayan insanlara
yardım edebilecekleri kadar buğdayları vardı.

AŞ

Civarda yaşayan ve her millete mensup olan sayısız insan, Hz.Abdülbaha’nın yanına geliyor ve kendine
düşen payı almak için sıraya giriyordu. Hz.Abdülbaha ise, tıpkı bir ordu yetkilisinin askerlerine erzak
dağıtması gibi, gelen bütün insanlara yardım ediyordu.Bu sayede 1914 ile 1918 yılları
arasında,ülkedeki binlerce insan ölümden kurtulmayı başarmıştı. (CH 210)

İ

ngilizler, Hz.Abdülbaha’nın insanlığa bağışladığı böylesine benlikten uzak bir hizmeti ödülsüz

ağ

ıtı
m

bırakmak istememişlerdi. Hükümet, 1920 yılının 27 Nisan günü, Hayfa şehrinde O’na bir kahramanlık
unvanı verecekti. Hz.Abdülbaha ise, kendisine layık görülen bu unvanla pek ilgilenmemekle birlikte,
hükümeti memnun etmek adına bu nazik teklifi kabul etmişti. Bu büyük olayın cereyan edeceği günde
bile , kendisinden ziyade hizmetkârı İsfendiyar ile ilgilenmekte olan Hz.Abdülbaha’nın yaşadıkları
şunlar olmuştu:

Ba
sı
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D

Kudüs topraklarında İngiliz Kraliyet ailesini temsil eden Hükümet yetkilileri, Hayfa’ da
toplanmışlardı.Hepsi de, benliğinden sıyrılmış bir halde hizmet dolu bir yaşam sürdüğü için herkesin
sevip saydığı Hz.Abdülbaha’yı onurlandıracak olmanın heyecanı içindeydiler.Öncelikle, O’nu evinden
alıp törenin yapılacağı yere getirmesi için büyükçe bir araba gönderdiler.Fakat araba tören yerine geri
döndüğünde,Hz.Abdülbaha’dan eser yoktu; dört bir yanda O’nu arayanların hiçbiri kendisini
bulamamıştı.Halbuki O, hiç beklenmedik bir yönden,sade fakat sultanlara yaraşır yürüyüşüyle birden
bire çıka gelmişti; yanında sadık hizmetkârı İsfendiyar’la birlikte.
İsfendiyar’ın en büyük mutluluğu, arabasıyla Hz.Abdülbaha’yı gitmek istediği yere götürmekti .Tören
günü evin kapısına gelen muhteşem arabayı görünce,İsfendiyar’ı derin bir üzüntü almıştı. Çünkü,
artık kendisine ihtiyaç kalmadığını düşünmüştü.

le
ri

Oysa gözünden hiçbir şey kaçmayan Hz.Abdülbaha, hizmetkârının yüzündeki üzüntüyü fark edince
atları her zamanki gibi arabaya koşması için ona bir işaret verdi. İsfendiyar’ın..

ha
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Hz.Abdülbaha, bütün yetkililerin toplandığı Vali’nin bahçesine geldiklerinde, İsfendiyar’dan kendisini
içeriye arka giriş kapısından sokmasını rica etti; törenin odak noktası olmayı hiç
istemiyordu.Nitekim,kendisine o gün verilen ‘Sir Abbas Efendi’ unvanını asla kullanmadı.O her zaman
‘Ağa’ veya ‘Abdülbaha’ olarak tanındı. (AB 443)

H

z.Abdülbaha ile birlikte olmak herkesi mutlu ederdi. Kaldı ki, O’nunla birlikte olan insanların huyu

Ba

da güzelleşirdi. Akkâ’ya gelen ziyaretçiler arasından bir kadın, bundan böyle insanlara sevgiden başka
bir duygu besleyemeyeceği kanaatine varmıştı.Fakat bir öğleden sonra,Kutsal Topraklar’ da ki ziyareti
süresince birlikte kaldığı ilgili yakışıksız sözler sarf etmekten alıkoyamamıştı kendisini.

Onlar henüz odalarında oturmuş sohbet ederlerken,Hz.Abdülbaha yaşlı ve hasta insanlara yaptığı
genel ziyaretten geri dönmüş, konuşulan nezaketsiz sözleri işiten kadınlardan birini yanına
çağırmıştı.Kendisinin yokluğunda bir başkası hakkında nezaketsiz sözler sarf edildiğini söyleyerek,
Bahailerin birbirini sevmemesinden veya aralarından birinin bir başkası hakkında konuşmasından
duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.Ve ona; konu hakkında konuşmayıp dua etmesini salık vermişti.
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Bir müddet sonra herkes öğlen yemeğindeyken,nezaketsizlik etmiş bulunan kadın , henüz hatasının
farkında değildi ; ta ki gözleri Hz.Abdülbaha ile buluşana dek… O’nun gözleri o denli sevgi ve şefkat
doluydu ki birdenbire sözlerinin hatalı olduğunu fark ederek gözyaşlarına boğuldu. Hz.Abdülbaha bir
süre onunla ilgilenmemiş gibi göründü.Kadıncağız ise,yemek boyunca gözlerinden akan yaşları
durduramamıştı.

ıtı
m

AŞ

Ne zaman ki Hz.Abdülbaha ondan tarafa bakıp gülümsediğinde ,sanki onu kendisine çağırırcasına
birkaç kez ismini tekrarlamıştı. O anda mutlulukla dolan yüreği,Hz.Abdülbaha’nın kendisini
affedeceğini ve bundan sonra başkalarına karşı daha fazla sevgi beslemesi için ona yardım edeceğini
biliyordu. (EP 25)

H

z.Abdülbaha , sormasına gerek kalmaksızın bir başkasının arzusunu bilebiliyordu. Bir gece,

D

ağ

Hz.Abdübaha’nın sofrasında oturan bir kadın, O’nun hikmet dolu sözlerini dinlememekteydi.Gözleri,
hemen önünde durmakta olan su bardağına dikilmiş, şu düşünceler geçmekteydi aklından : “Keşke
Hz.Abdülbaha şu bardaktaki suyu alıp boşaltabilseydi. Ve ardından,onu ilâhi sevgi ve anlayışla
yeniden doldursaydı..”

Ba
sı
m

Bu düşünce, aklından bir şimşek hızıyla geçip gitmişti. Fakat Hz.Abdülbaha onun düşüncelerini
okumuş görünüyordu. Zirâ konuşmasının orta yerinde, kısa bir ara vererek hizmetlisine Farsça birkaç
kelime söylemişti .Hiç kimsenin anlayamayacağı bir şekilde söylediği sözlerden sonra yeniden
konuşmasını sürdürüyordu ki, hizmetli sessizce bayanın önündeki bardağı aldı ve içindeki suyu
boşaltarak tekrar önüne koydu.

H

se
r
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Hz.Abdülbaha bir yandan konuşurken,bir yandan da sofradaki sürahiyi alıp kendine has bir edâ ile
kadının bardağına yavaşça su doldurmaktaydı.Yanında oturan kadın haricinde hiç kimse ,O’nun
gerçekte ne yaptığını fark edememişti.Oysa kadıncağız,Hz.Abdülbaha bunu neden yaptığını kesinlikle
biliyordu;yüreği sevinçle dolmuştu. Artık, orada bulunan herkesin içindeki en özel düşünce ve
arzuların, Hz.Abdülbaha için önünde açık olarak duran bir kitap kadar bilinir olduğunu öğrenmişti.
O’nun sevgisi her şeyi sarmaktaydı… (SW Vol.18, No.9,sf.285)

ha
iE

z.Abdülbaha’nın ,Hz.Bahâ’ullâh ve Hz.Bâb gibi, özellikle de hastaları iyileştirme konusunda

mucizeler gerçekleştirme gücünün olduğu bilinmektedir.Bahailer,dinlerini tebliğ ederken bu
mucizelerden bahsetmeyi pek tercih etmeseler de,ilgilenenlerin ilgisine sunulmak üzere böylesi bir
olayı aktarmak istiyoruz:

Ba

1916’lı yılların başlarında, Hz.Abdülbaha sadık hizmetkârı ile birlikte Akkâ’dan Nasıra’ya yolculuk
etmekteydi. Yorulmuştu ; konuk edildikleri küçük bir köy ağasının evinde sade bir yemek yedikten
sonra bir saatlik bir uykuya yatmış ve ardından,köy ağasının yanı sıra yakın çevrede yaşayan ve
kendisini görmeye gelen hatırı sayılır kişilerle sohbete başlamıştı.Onlara,çeşitli sorunlar ve
aşamadıkları zorluklarla ilgili hikmetli tavsiyelerde bulunan Hz.Abdülbaha’nın sözleri karşısında,köyün
ağası minnet duygularını ifadeye dökerken şu açıklamada bulunmuştu:
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“Ziyaretiniz bize semâvi lütuflar getirecek ve bu köydeki tüm insanların yardımcısı olacaktır.Şimdi
sizden bir ricada bulunmak istiyorum.”
Hz.Abdülbaha,bu isteğinin ne olduğunu sormuştu: “Eğer kuvvetim buna müsaade ederse arzunuzu
yerine getirmekten büyük mutluluk duyacağım.”

ıtı
m

AŞ

“Benim tek evlâdım, 14 yaşındaki kızımdır. İki yıldır akciğer iltihabından ötürü hasta
yatıyor.Doktorlar,bir daha iyileşemeyeciğini söylüyorlar.Karım ve ben yakınlarımızla birlikte onun
haline ağlayıp üzülmekten başka bir şey yapamıyoruz.Tanrı bize başka bir evlât lütfetmedi.Eğer
hazretleriniz benim biricik evlâdım için duâ ederlerse, ona yeni bir yaşam bahşedileceğini
hissediyorum.Sizin duâlarınızın Tanrı tarafından kabul edildiği konusunda hiçbir kuşkumuz yoktur; ve
hepimiz biliyoruz ki, Abdülbaha’nın ihsanları,hak etmiş olsun olmasın herkesin üzerine yağmaktadır.”
Adamcağız sözlerini bitirir bitirmez göz yaşlarına boğulmuştu.Hz.Abdülbaha derhal ayağa kalkmış ve
şu soruyu sormuştu;

ağ

“Kızınız Nerede?” Köy ağası söyle cevaplamıştı: “Diğer odada yatıyor.”

D

Hz.Abdülbaha,ağanın kızını yerdeki bir döşekte yatar halde bulmuştu. Annesi ve diğer akrabaları
çevresine toplanmış, kimi bakımıyla ilgileniyor, kimiyse göz yaşı döküyordu.

Ba
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Hz.Abdülbaha yatağın başucuna doğru ilerleyerek hasta kızın yanı başına oturmuştu.Onun küçük
ellerini avuçlarına almış, nabzını dinlemekteydi.Ateşi çok yüksekti ve aralıksız bir şekilde öksürürken ,
bir yandan da kan tükürüyordu. Tıpkı bir mahluka dönmüş vücudu bir deri bir kemikten ibaretmiş gibi
görünüyordu.Hz.Abdülbaha mübarek elini , tamamıyla çaresiz görünen bu kızın alnına koyup şefkatle
okşamıştı.Ardından bir bardak çay istemiş ve bir yudum aldıktan sonra beş dakika boyunca duâ
etmişti.Çayın geri kalanını bir kaşık yardımıyla kızın ağzına döktükten sonra,elini iki kez daha alnına
koymuş ve yeniden on dakika boyunca duâya dalmıştı.

se
r

le
ri

Bütün bunları yaptıktan sonra kızın anne babasına dönüp ayağa kalkan Hz.Abdülbaha, yüksek bir ses
ve muhteşem bir hakimiyet ile şu açıklamada bulunmuştu: “Tanrı’nın kızınıza eski sağlığını
bağışlayacağından emin olabilirsiniz.Artık mutsuzluk duymamalısınız; ne ağlamanız ne de üzüntüye
kapılmanız için bir sebep vardır.. Onun bakımıyla ilgilenmeyi sürdürürken,tam bir güven içinde
olunuz.Mükemmel bir sağlığa kavuşması yakındır.”
Hz.Abdülbaha,kısa bir müddet için ziyaretçilerin bulunduğu odaya geri dönerek herkesle vedalaşmış,
ardından da evden çıkıp arabasına binmişti.

ha
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O gece adamakıllı terleyen kızcağızın ateşi en nihayet düşmüştü.Köy ağasının sözüne bakılacak
olursa,kızı iki ay gibi bir sürede iyileşmiş. 1922 yılında ise Akkâ’daki bir hükümet yetkilisi ile evlenerek
üç sağlıklı çocuğun annesi olmuştu.

Ba

Kızın babası bu hikayeyi, Akkâda, Hayfa ve Nasıra’da defalarca anlatmıştı ve her seferinde sözlerini şu
ifadelerle bitirmekteydi: “Kızımı bana geri veren ,Abdülbaha hazretleridir.” (CH 202)

H

z.Abdülbaha’nın, ölümünden sonraki yaşamla ilgili teskin edici sayısız sözü vardır.Akkâ’da yaşayan

bir kadın tarafından aktarılan, Hz.Abdülbaha ve küçük kızı ile ilgili hikâye şöyle gelişmiştir:
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Hz.Abdülbaha , kadının kızını, hasta olduğu bir evrede ziyarete gelmişti.Yanında getirdiği iki pembe
gülden birini kıza uzattıktan sonra,annesine dönmüş ve sevgi dolu bir sesle “sabırlı olmalısınız”
demişti.

AŞ

Aynı gece bu hayata gözlerini kapayan kızın annesi, Hz.Abdülbaha’dan bunun sebebini sorduğunda
şu yanıtı almıştı: Tanrı’nın bir Bahçesi vardır.İnsanlar,bu Bahçe’de büyümekte olan ağaçlara
benzerler.Bahçıvanımız olan Semâvi Babamız,bir ağacın durduğu yeri,gelişimini yavaşlatacak kadar
daralmış bulduğunda ,onun için çok daha elverişli, çok daha güzel bir mekân hazırlar ki, orada
büyüyüp meyve verebilsin. İşte o anda, bu küçücük ağacı başka bir yere dikmek için kaldırır.Bunu
gören diğer ağaçlar şaşkınlık içinde derler ki: “ Acaba Bahçıvanımız bu çok sevgili ağacı neden
kökleriyle birlikte buradan aldı” Fakat bunun sebebini yalnızca İlahi Bahçıvan bilir…”

ıtı
m

“Şu anda ağlıyorsunuz belki ; ama çocuğunuzun götürüldüğü mekanın güzelliğini bir
görebilseydiniz,üzüntünüzden vazgeçerdiniz hemen. O artık özgür ,tıpkı bir kuş gibi. O artık kutsal ve
sevinç dolu ezgiler söylüyor…”

D

ağ

“Eğer o Kutsal Bahçe’yi görebilseydiniz, bu yeryüzü aleminde kalmayı istemezdiniz.Fakat şimdilik
göreviniz buradadır.” (CH 216)

G

Ba
sı
m

ünlerden bir gün,bir kadın Hz.Abdülba’ya gelerek O’na derdini açar.Kadıncağız daha üzüntüsünü

dile getirirken, Hz.Abdülbaha kendisini sürekli yatıştırmaya çalışmakta ve şu sözleri tekrarlamaktadır:
“ Artık üzülmeyin;üzülmeyin lütfen…”

le
ri

Ama kadın üzüntüsünden vazgeçmemektedir: “ Kardeşim üç yıldan bu yana hapis yatmakta.Oysa onu
hapse atmamalıydılar; çünkü bir suçu yoktu. Zayıf birisidir ve yalnızca başkalarına uyduğu için hapse
atıldı.Daha dört yıl boyunca da orada kalacak.Babamla annemin kederi hiç bitmek bilmiyor.Üstelik bu
da yetmezmiş gibi ,bunca zamandır bizimle ilgilenen eniştemiz de yeni vefat etti.”

se
r

Hz.Abdülbaha ,bu hikayede insanlığın yazgısını görmekteydi. İşte karşısında , her türlü bedbahtlığı
yaşayan bir aile vardı ; fakirdiler, zayıf, üzgün, şerefleri elinden alınmış ve umutlarını yitirmiş bir
haldeydiler…
Hz.Abdülbaha kadına şu teselli edici sözleri söyler: “ Tanrı’ya güvenmelisiniz.”

ha
iE

Ama kadın çaresizliğinden alamaz kendini: “ O’na ne denli güvenirsem, o denli daha kötüye gidiyor
her şey!”

Ba

Bunun üzerine Hz.Abdülbaha: “ Sizi daha önce O’na hiç güvenmemişsiniz.” deyince, kadın şu yanıtı
verir: “ Annem sürekli İncil’i okur.Bu yüzden de Tanrı’nın kendisini böylesine çaresiz bir durumda
bırakmasını hak etmiyor.Ben kendim de okuyorum İncil’i; 91.ve her zaman. Ve duâ etmeyi asla ihmâl
etmiyorum.”
Hz.Abdülbaha sevgi dolu gözlerle bakmaktadır: “Duâ etmek, İncil’i okumak demek değildir. Duâ
etmek, Tanrı’ya güven duymak ve O’nun rızasını kabul etmek demektir.” Sabırlı olup Tanrı’nın rızasını
kabul etmelisiniz. O zaman her şeyin değişmeye başladığını göreceksiniz. Ailenizi Tanrı’nın ellerine
teslim edin. O’na iltimât edin ve rızasını sevmeye çalışın.Güçlü gemiler denizde batmazlar! Şimdi siz de
güçlü bir gemi olun ve denize karşı yenik düşmeyin.” (AF 27)
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K

aza geçirmiş olduğu için uzunca bir süre yatakta kalan bir arkadaşını ziyaret ettiği esnada,

Hz.Abdülbaha ona sıkıntıların sebebiyle ilgili şu hikayeyi anlatmıştır.

ağ

ıtı
m

AŞ

Kralın biri, tababetindeki insanlardan birisini yüksek bir mevkiye tâyin etmek istemiş, fakat onu bu
göreve getireceği yerde hapse mahkum etmiştir. Adam hayrete düşmüştür, çünkü lütuflarla
karşılaşmayı beklemektedir.Ardından onu azat eden Kral, bu kez de sopalarla dövülmesini
istemiştir.Adamcağız bir kez daha şaşkınlıklar içindedir.Çünkü kralın kendisini sevdiğini
zannetmektedir.Ardından kral onu boynundan astırır ve neredeyse ölümün eşiğine kadar getirip
yeniden azat eder.Adam kendine geldiği vakit krala sorar: “Mademki beni seviyorsunuz, o halde
neden böyle muamele ediyorsunuz bana ?” Kral onu şöyle yanıtlar: “ Senin Vezir olmanı
istiyorum.Tüm bu sıkıntılardan sonra,artık bu makama daha uygun hale geldin.Senin bu sıkıntıları
tatmanı istedim ki, başkalarını böylesi cezalara mahkum etmenin ne demek olduğunu daha iyi
anlayabilesin.Ben seni seviyorum ve mükemmel olmanı diliyorum.” (SW Vol.4- No:12,s.205),

Ba
sı
m

D

Bir gün Akkâ’da, Batı’dan gelen bir kadın Hz.Abdülbaha’yı ziyaret etmişti. O’na dertlerini anlatmaya
koyulduğunda, Hz.Abdülbaha kendisini nezâketle dinlenmişti. Kadın anlattıkça anlatıyordu. Kaldı ki
anlattıkları gerçekte çok büyük sıkıntılar değildi; fakat kendisi bunların olağanüstü dehşetli olduklarını
düşünüyordu. Hz.Abdülbaha en sonunda oturduğu yerden kalkmış ve başka bir işi olduğunu
söylemişti: “ Orada” diyordu ,eliyle pencereden dışarıyı göstererek, “ seni görmesi için içeriye davet
edeceğim bir adam var. İsmi Mirza Ali Haydar ise de, biz kendisine Kermil Dağı’nın Meleği deriz. O
yeryüzünde yürürken bile, aslında gökyüzünde yaşar. Sayısız sıkıntıları olmuştur ve şimdi sana
onlardan bahsedecek.”

le
ri

Hz.Abdülbaha bahçeye çıkmış ve Mirza Haydar Ali ile geri dönmüştü. Onları birbiriyle tanıştırdıktan
sonra, buluşma yerine gitmek üzere yola çıkmıştı.

se
r

Mirza Haydar Ali, olağanüstü bir alçakgönüllülük ve tatlılıkla konuşurken,içinde yaşadıkları muhteşem
zamanın güzelliklerinden bahsediyordu. Ve çok da uzak olmayan bir gelecekte yaşanacak olan ilâhi
asırdan….

ha
iE

Kadıncağız dinliyordu dinlenmesine, fakat sabırsızlığı da giderek artıyordu. Bir müddet sonunda
dayanamayarak O’nun sözünü kesmişti: “Ama Hz.Abdülbaha, bana dertlerinizi anlatacağınızdan söz
etmişti.”

Ba

Mirza Haydar Ali şaşırmıştı: “ Dert mi? Neden ki? Benim hiç derdim olmadı; ben derdin ne demek
olduğunu bilmiyordum ki!.” (SW Vol.8,No.19,sayfa 244)

H

z.Abdülbaha ,yaşamının kırk yıldan fazlasını sürgün ve mahkumiyet içerisinde geçirmişti.Çoçukken

okula gitmediği gibi,gençlik çağlarında liseli veya üniversiteli öğrencilerle bir arada olmamıştı. Hattâ
yaşlanmaya başladığı evrede , halâ ne dünyanın önemli kitaplarını okumuş, ne de yüksek tahsilli
insanlarla sohbet etmişti.
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Buna karşın, Hz.Abdülbaha Avrupa ve Amerika’ya seyahat ettiği zaman, bilim adamları ve
filozoflarla, önemli şahsiyetler ve iktidar sahipleriyle konuşmalar yapmıştır. Belki diyeceksiniz ki ,
O’nun yaşamı süresince edindiği tecrübeler kendisini bu tür karşılaşmalara hazırlayıcı nitelikteydi.
Halbuki Hz.Abdülbaha hiçbir konuya karşı yabancılık çekmemiştir. Her ne konuda olursa olsun,
söyleyecek bir sözü muhakkak olurdu. Aslına bakarsanız, O herkesten daha ok şey bildiğini ortaya
koyan ifadeleriyle, herhangi bir soru veya sorun karşısında asla çözümsüz kalmamıştır.

AŞ

Fakat bununla birlikte, hiçbir vakit başkalarından daha iyi, daha üstün olduğu duygusunu
uyandırmamıştır. Her zaman mütevazı , sevgi dolu ve başkalarının fikirlerine karşı anlayışlı
davranmıştır.

ıtı
m

Ve karşılaştığı herkese karşı nezaket göstermiştir. Çünkü O “ her yüzde Semâvi Babası’nın yüzünü
görmüştür.” (PF 115)

G

ağ

ünlerden bir gün, Hıristiyan papazlardan biri, Hz.Abdülbah’ya gerçek bir ilgi duymadığı her

Ba
sı
m

D

halinden belliydi. Nitekim genellikle kendisi konuşmaktaydı. Sorduğu sorularsa, dergiye yazacağı
makaleyi tamamlamasına yarayacak türdendi. Hz.Abdülbaha , aralıksız bir şekilde konuşmakta olan
adamın sorularını kısa cümlelerde veya “evet” , “hayır” gibi ifadelerle yanıtlamaktaydı. Kendisiyle
yapılan röportaja karşı ilgisini kaybetmiyordu, fakat asıl ilgisini sorulan sorulara değil, soruları
yönelten şahsa odaklanmış görünüyordu. Olağanüstü bir huzur içinde oturuyordu Hz.Abdülbaha.
Elleri, genellikle durduğu gibi gökyüzüne bakar bir hâlde kucağındaydı. Soruları soran adama öylesi
sevgi dolu bir anlayışla bakmaktaydı ki, bu durumu anlatmaya sözcükler yetmez. Yüzüyse, içinde
yanan bir ateşin ışığı ile aydınlanmıştı sanki.

le
ri

Papaz konuşuyor da konuşuyordu. Hz.Abdülbaha ile birlikte orada bulunan insanlar giderek
sabırsızlanmaya başlamışlardı. Kendi kendilerine , O’nun neden bu konuşmaya bir son vermediğini
merak ediyorlardı. Bu konuşmanın faydasız olduğunu ve bu adamın, yazacağı haberden kazanacağı
para dışında hiçbir şeyle ilgilenmediğini görmüyor muydu ? Fakat Hz.Abdülbaha dinlenmedeydi.
Adamın kendisini alabildiğine ifade etmesi için onu teşvik ediyordu.

ha
iE

se
r

En nihayet papaz konuşmasına ara vermişti. Bir an sessizlik oldu ve ardından Hz.Abdülbaha
,o
yumuşak ve yankılı sesiyle konuşmaya başladı. Tercümeyi yapan kişi, her cümleyi tek tek
aktarmaktaydı; Hz.Abdülbaha , hazretleri
İsâ’dan, O’nun bütün insanlara duyduğu sevgiden,
çarmıha gerildiğinde dahi ne denli dayanıklılık gösterdiğinden, Hıristiyan papazlarının öneminden, ki
kendisi de bu göreve çağrılmış biriydi; ve kendilerini Tanrı’nın sıfatlarıyla süsleyerek insanların
kalplerini ilâhi yaşama cezbedecek olan din adamlarına duyulan ihtiyaçtan söz etmekteydi. Tanrı’nın
yeryüzüne inecek olan Saltanatı’ndan da bahsetmişti Hz.Abdül’-Bahâ; o Saltânat ki, Hz.İsâ, onun gelişi
için duâlar etmemizi salık vermişti; o Saltânat ki, Hz.Bahâ’u’llâh, Hz.İsâ’nın vaat ettiği üzere onun
kurulabilmesi için yeryüzüne inmişti.

Ba

Aradan beş dakika geçmemişti ki, geldiğinden bu yana Hz.Abdülbaha’yı aralıksız bir soru yağmuruna
tutan adam değişime uğramıştı. Birdenbire mütevazı bir şahsiyete bürünmüş ve yalnızca orada
bulunduğu süre için de olsa Hz.Abdülbaha’nın bir müridi konumunda hissetmişti kendini. Sanki,
odada bulunan diğer insanlar da dahil olmak üzere, başka bir aleme yolculuk etmiş gibiydi.
Yeryüzünde beliren hafif bir ışıltı, onun bir anlık içsel bir aydınlanma yaşadığının göstergesiydi adetâ!
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Hz.Abdülbaha ayağa kalkmıştı. Sevgi dolu bir edayla papazı kucakladıktan sonra , onu kapıya doğru
götürdüğü sırada gözleri, o sabah bir arkadaşı tarafından kendisine getirilen koca bir gül demetine
takıldı. Belki iki , belki üç desteydiler; sapları ise öylesine uzundu ki , onları ancak bir şemsiyeliğin
içine yerleştirmek mümkün olmuştu.

ıtı
m

AŞ

Hz.Abdülbaha , bu gül demetini görür görmez yüksek sesle gülmüştü. O’nun genç bir delikanlıya has
gülüşü bütün odanın içinde yankılanırken, o koca demet gülün hepsini kucaklamış ve misafirlerinin
kolları arasına tutuşturmuştu bile. Papaz öylece kalakalmıştı; ağarmış saçlarının altından görünen
yuvarlak yüzü, o güzelim çiçeklerin üzerinden bakarken şaşkınlık içindeydi. Öylesine aydınlanmış,
öylesine mütevazı görünüyordu ki, sanki büsbütün bir değişime uğramıştı…. Evet, Hz.Abdülbaha
gerçekten de Tanrı sevgisinin nasıl tebliğ edileceğini bile birisiydi. (PF 47)

B

u hikâye Hz.Abdülbaha’nın, yaklaşık 20 kişinin katıldığı ve aralarında Amerika’nın tanınmış

ağ

şahsiyetleri ile yüksek sosyal mevkiye sahip kişilerin bulunduğu toplantıya katılışının hikayesidir.

Ba
sı
m

D

Bu toplantıyı düzenleyen bayan, Hz.Abdülbaha henüz Akkâ’da mahkumken kendisini ziyaret etmiş
olan bir kimseydi. Akkâ’ya yaptığı ziyaret sonrasında yaşantısı tamamen değişime uğradığı için bütün
arkadaşlarının Hz.Abdülbaha’yı tanımasını istiyordu. Buna karşın düzenleyeceği toplantıyla ilgili
endişeleri vardı; çünkü önemli mevkilerde bulunan bilim adamları, sanatçı ve doktorlardan oluşan
arkadaş çevresinde, gerçek anlamda dinle ilgilenen yoktu. Hattâ aralarında öyle şahsiyetler vardı ki,
Tanrıyla ilgili bir araştırma yapmak şöyle dursun, Onun varlığından bile şüpheliydiler.
Elbette ki toplantısının başarılı bir şekilde geçmesini ümit eden bu bayan, Hz.Abdülbaha’nın söz
konusu durumla nasıl başa çıkacağını merak etmekteydi. Biraz gergin bir halde, Hz.Abdülbaha’ya
ölümden sonraki yaşamla ilgili bir konuşma yapması önerisinde bulunup ayrıntıları O’nun bırakmıştı.

le
ri

Akşam yemeği sürerken, sohbetler güncel konuların ötesine geçmiyordu. Hz.Abdülbaha da bu
durumu değiştirmek için hiçbir çaba göstermemekteydi. Belli bir müddet sonunda, daveti veren
bayan sözü alarak Hz.Abdülbaha’nın ruhani konuklarda konuşması için bir açılış yaptı.

ha
iE

se
r

Hz.Abdülbaha ise, onlara bir hikaye anlatmak istediğini ve bunu arzu edip etmediklerini sormakla
yanıtlamıştı ev sahibesinin girişimini. Orada bulunanlara, Şark öykülerinden birini anlattığında herkes
kahkahalarla gülmeye başladı. Böylelikle aralarındaki buzlar bir kez çözüldükten sonra, orada bulunan
diğer davetliler de hikayeler anlatmaya koyuldular. Hz.Abdülbaha’nın yüzü mutluluk saçıyor,
kahkahası ise odayı dolduruyordu. Bildiği sayısız öyküden bir iki tanesi daha olduğundan, hattâ ruhani
bir rahatlama sağladığından bahsetmişti.

Ba

Son olarak da onlara şu hikayeyi aktarmıştı: mahkûmiyet içinde bulundukları yıllarda oldukça zorlu
bir hayat sürmekteydiler. Fakat her günün sonunda Hz.Abdülbaha ile birlikte mahkum bulunanlardan
her biri, o gün başına gelen en gülünç şeyi anlatırdı. Kimi zaman gülünesi bir şey bulmak güç de olsa,
gözlerinden yaşlar gelene kadar gülmeyi başarırlardı. Mutluluk diyordu Hz.Abdülbaha, insanın
bulunduğu yere veya içinde yaşadığı maddi koşullara bağlı değildir
İşte Hz.Abdülbaha’nın o gece boyunca ruhani konularda ve de Hz.Bahâ’u’llâh’ın öğretileri hususunda
anlattıkları, bu hikâyelerden öteye geçmemişti. Fakat sözleri, din konusunda verebileceği uzun bir
konuşmadan çok daha etkili olmuştu.
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Misafirler gittikten sonra oteline dönmek için kapıya yönelen Hz.Abdülbaha, ev sahibesin
gülümseyerek ve biraz utangaç bir tavırla şu soruyu sormuştu: “Benden hoşnut kaldınız mı?” (PF 117)

İ

şte , Hz.Abdülbaha’nın tebliğ etme yöntemini gözler önüne seren bir başka hikâye: bir adam, çok

ıtı
m

AŞ

ciddi bir ameliyat geçirmişti. Ameliyatının üstünden bir yıl geçmişti ki, yeniden ameliyat olma
olasılığıyla karşı karşıya kalmıştı. Bundan ötürü sinirleri iyiden iyiye gerilmiş, o dereceye varmıştı ki,
sigara içme alışkanlığını bırakmayı düşünmüştü. Gençlik yıllarının neredeyse tamamını bu alışkanlığı
sürdürerek geçiren adam, her ne zaman isterse sigarayı bırakabildiği için kendisiyle gurur
duymaktaydı. Yaşamının belli dönemlerinde, birkaç aylığına da olsa sigarayı bırakmıştı. Fakat bu kez
durum farklıydı; sinirlerinin gerginliğinden ötürü sigarayı bir iki günden daha fazla bırakamıyor,
yeniden içmeye başlıyordu. En nihayet Hz.Abdülbaha’ya giderek O’nun yardımını istemeye karar
vermişti. Nitekim, sigarayı bırakmaları yolunda Bahaileri teşvik eden O değil miydi? Kendi kendine
şöyle diyordu: “Nasıl olsa Hz.Abdülbaha, bana sigarayı nasıl bırakabileceğim konusunda bir yol
gösterecektir.”

Ba
sı
m

D

ağ

Böylelikle Hz.Abdülbaha ile bir sonraki karşılaşmasında, O’na her şeyi anlatmış, sanki annesine suçunu
itiraf eden bir çocuk gibi derdini açmıştı. Daha birkaç cümleden sonra utanma duygusuyla karışık bir
sessizliğe bürünmüştü. Ama Hz.Abdülbahai onu başkalarının anlayabileceğinden çok daha derin bir
anlayışla dinlemişti. Adama öylesi sevgi dolu gözlerle bakmaktaydı ki, O’nun bakışlarındaki sıcaklığı
hissetmemesi mümkün değildi.
Bir süre sonra Hz.Abdülbaha kendisine şu soruyu yöneltmişti: “ Günde ne kadar sigara içiyorsunuz?”

le
ri

Adamcağız içmekte olduğu miktarı söylediğinde ise şöyle sürdürmüştü sözlerini: “ Bu birkaç sigaranın
size zarar vereceğini sanmıyorum. Doğudaki bazı insanlar aralıksız sigara içerler. Onun kokusu
saçlarına, sakal ve elbiselerine öylesine siner ki, çoğu zaman kötü bir koku yayarlar. Nasıl olsa siz
böyle bir durumla karşı karşıya değilsiniz ve madem ki bunca yıldır sigara içiyorsunuz, bu konuyu
kendinize dert etmemelisiniz.”

se
r

Gülümsüyordu Hz.Abdülbaha; bakışlarında bir pırıltı vardı, sanki muhteşem olduğu kadar ilâhi bir şaka
yapmışçasına ışıldıyordu gözleri…

Ba

ha
iE

Adam iyiden iyiye şaşırmıştı. Hz.Abdülbaha ona sigaranın zararlarından söz etmemişti. Ne tütünün
sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinden ne de bu arzusunu yenmek için irade gücünü kullanması
gerektiğinden bahsetmişti.. Tam aksine, ona sonsuz bir özgürlük tanımıştı. Adam olan bitene ne
anlam vereceğini bilememişti; fakat Hz.Abdülbaha’nın kendisine hikmetli tavsiyelerde bulunduğunun
farkındaydı ve bu onu rahatlatmaya yetmişti. İçindeki çelişki çözülmüş, gerginliği ortadan
kaybolmuştu. O gün boyunca sigarasını vicdan azabı çekmeyerek içen adam, ikinci günün sonunda
hayretler içinde kalmıştı: artık canı sigara içmek istemiyordu. Böylelikle 7 yıl boyunca bir daha sigara
içmemişti…. (PF 44)

G

ünlerden bir gün, Hz.Abdülbaha New York’un fakir bir bölgesine giderek yüzlerce insanın

karşısında bir konuşma yapmıştı. Hz.Abdû’l- Bahâ ve O’na refakat eden İranlı ve Amerikalı ahbaplar,
birlikte caddelerde yürürken alışılmadık bir görüntü sergilemekteydiler. İranlıların salınan uzun
elbiseleri ve doğuya özgü sarıkları en nihayet bir grup gencin peşlerine takılarak laf atmasına, hattâ
bununla da kalmayıp arkalarından sopalar fırlatmasına sebep olmuştu.
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Hz.Abdülbaha’nın ev sahibesi Bayan Kinney, O’na bu şekilde muâmele ediliyor olmasına daha fazla
dayanamayarak grubu takip eden gençlerle konuşmaya karar vermişti. Kısa ve öz sözlerle onlara, bu
Şahsın kim olduğundan ve bu mukaddes Kişinin Gerçeğe ve insanoğluna duyduğu sevgiden ötürü
bütün insanlık adına uzun yıllar boyunca mahkum edilişinden bahsetmiş ve o anda Bowery
Misyonundaki fakir insanlara bir konuşma yapmak üzere yola çıkmış bulunduğunu söylemişti.

AŞ

“ Biz de gelebilir miyiz oraya?” sorusunu yönelten grup liderinin aldığı yanıt olumsuz olmuştu: “ Bu
pek mümkün değil; ama isterseniz bir dahaki Pazar günü benim evime gelebilirsiniz. Orada O’nunla
görüşmenizi sağlayabilirim..” Onlara evinin adresini vermişti vermesine, fakat gerçekten geleceklerini
düşünmemişti.

ağ

ıtı
m

Bir sonraki Pazar günü, gençler Bayan Kinney’nin evine gelmişlerdi. Yirmi otuz kadardılar; hepsi de
orta halli ailelerin çocuklarıydılar. Üst başları pek düzgün olmasa da, her biri sanki önemli bir
görüşmeye geldiğinin farkındaymışçasına tertemiz görünüyordu. Evin bahçesindeki merdivenleri
oldukça gürültülü bir şekilde ve aralarında yüksek sesle konuşarak hızla çıkmış, kapı açılır açılmaz
Hz.Abdülbaha’nın üst kattaki odasına doğru yönelmişlerdi.

D

Hz.Abdülbaha kapı eşiğinde durmuş, onları karşılamaya hazır bir halde beklemekteydi. İçeri gelen her
genci selamlayarak, sanki kendisi de gençlerden biriymişçesine gülümseyip gülerek, kiminin elini
sıkıyor, kimininse omzuna elini koyuyordu.

Ba
sı
m

Ya gençler? Sanırsınız ki, daha öncesinde pek karşılaşmadıkları kadar varlıklı bir ortama gelince
kendilerini yabancı hissedip çekimser kalacaklar. Oysa onların hâl ve tavırlarında, resmiyetin yahut
donukluğun izi bile yoktu. Hz.Abdülbaha ile aynı odada bulunmaktan ötürü fazlasıyla mutlu
görünüyorlardı.

le
ri

Odaya en son giren genç 13 yaşlarındaki bir zenci olmuştu. Onların arasındaki tek zenci olan bu
kapkara oğlan çocuğu, kendisinin pek de hoş karşılanmayacağı endişesi ile girmişti odaya. Ama
Hz.Abdülbaha onu görür görmez, yüzü semâvi bir gülümsemeyle aydınlanmıştı. Onu, sanki bir prensi
selamlıyormuşçasına kaldırdığı eli ile içeriye buyur ederken, herkesin duyabileceği kadar yüksek bir
sesle “işte siyah bir gül” diye hitap etmişti kendisine.

se
r

Odanın içine birdenbire sessizlik hakim olmuştu. Ve o zenci çocuğun yüzü öyle bir mutluluk ve sevgi
ışığı ile aydınlanmıştı ki, o andaki duygularının bu dünyaya ait olmadığı her halinden belliydi. Diğer
gençler ona bambaşka gözlerle bakmış, daha öncesinde ona bu denli güzel bir yakıştırmayı yapmanın
hiç akıllarından geçmemiş olduğunu fark etmişlerdi.

ha
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Gençler, hala kendilerini rahat ve huzurlu hissetmekle beraber, biraz daha ciddileşmiş bir halde
dikkatlerini Hz.Abdülbaha’ya yoğunlaştırmışlardı. Tekrar tekrar düşünceli gözlerle zenci çocuğa
bakıyorlardı. Hz. Abdülbaha onlara derin bir ders vermişti; fakat onlar kendilerine ders veriliyor
olduğunun farkında bile değildiler.

Ba

Hz.Abdülbaha, ziyaretçilerinin gelişiyle birlikte yakınlarından birini tatlı almaya göndermişti. Bir kutu
dolusu oldukça pahalı çikolatalardan her birine avuç dolu verirken, bir yandan gülümsüyor bir yandan
da her birine güzel bir söz söylüyordu. Daha öncesinde oturuyor olduğu masaya geri dönerek kutuyu
oraya koymuştu; geriye kalan birkaç parça çikolatanın içinden uzun ve koyu siyah renkli olanını
seçerek zenci çocuğun yanına yöneldi. Orada bulunan gençler dikkatle O’nu izlemekteydiler. Belli ki
bir şeyler olmasını bekliyorlardı. Hz.Abdülbaha, insanı delip geçen bakışlarıyla birlikte tek söz
söylemeden o çikolatayı zenci gencin siyah yanağına dayamıştı.
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AŞ

Kolunu bu gencin omzuna dolarken yüzü ışıl ışıldı Hz.Abdülbaha’nın. Sanki O’ndan yayılan ışık bütün
odayı kaplıyor gibiydi. Ne demek istediğini açıklamanın lüzumu yoktu; odadaki tüm gençlerin, O’nun
bu davranışıyla ne söylemeye çalıştığını anladıkları belliydi. O diyordu ki, bu zenci genç yalnızca siyah
bir gül değil, aynı zamanda siyah bir tatlı… Nasıl ki siyah renkteki çikolataları yediğinizde onların
lezzetli buluyorsunuz, belki de bu siyah renkteki kardeşinizin tadına bir kez varacak olsanız, onu çok
da lezzetli bulacaksınız….. (PF 63)

H

z.Abdülbaha Washington’a gittiğinde, kendi onuruna bir yemek daveti veren yüksek rütbeli

ıtı
m

hükümet görevlisinin evine, zenci olan Amerikalı arkadaşı Bay Gregory’yi de çağırmıştı. Bay Gregory
bu davete şaşırmıştı; çünkü bu yemeğe resmi olarak çağırılmadığını biliyordu; kaldı ki , beyaz ırktan
olan Amerikalıların zencilerle aynı sofrada oturup yemek yemek gibi bir adeti de yoktu. Buna karşın
gitmesi gerektiğini hissetmişti; ne de olsa onu görmek isteyen Hz.Abdülbaha’ydı.

ağ

Hz.Abdülbaha, onu her zamanki sevgi dolu nezaketi ile karşılamıştı. Bir saat boyunca çeşitli konularda
sohbet ettikten sonra, evin hizmetlisi kapıda belirerek yemeğin hazır olduğu haberini vermişti.

D

Hz.Abdülbaha hızla ayağa kalkarak yemeğin yeneceği salona gitmişti. Bay Gregory ise ne yapacağını
bilmez ki bir halde oracıkta kalakalmıştı. Gitmeli miydi, yoksa orada beklemeli miydi?

Ba
sı
m

Hz.Abdülbaha masanın başında durmuş, yüksek bir sesle ve İngilizce olarak şu soruyu sormaktaydı:
“Nerede benim dostum Bay Gregory? Dostum Gregory benimle yemek yemeli!”
Yapılacak tek şey vardı: o da Bay Gregory’yi bulmaktı. Hizmetli dışarıya çıkarak Bay Gregory’yi
aramaya gittiğinde, Hz. Abdülbaha da önünde duran sayısız çatal, bıçak ve bardağı bir kenara iterek
kendi yanında oturması için Bay Gregory’ye yer açmıştı.

H

se
r

le
ri

Böylelikle Bay Gregory, Hz.Abdülbaha’nın yanındaki şeref sandalyesinde oturmuştu. Hz. Abdülbaha
oradakileri öylesine neşeli bir şekilde eğlendirmekteydi ki, yalnızca teninin rengi yüzünden bir
insandan hoşlanmamak gibi manasız bir düşünceyi unutmuş görünüyorlardı; en azından kısa bir
müddet için…. (PF 44)

ha
iE

z.Abdülbaha, hiçbir zaman kendisine para armağan edilmesine rıza göstermezdi. Öte yandan bir

Ba

mendil, bir meyve sepeti, bir kutu tatlı yahut bir demet çiçek gibi mütevazı hediyeleri sevinçle
karşılar, onları ziyarete gelen başka dostlara dağıtırdı. Herkes, Hz. Abdülbaha’dan gelen bu hediyeler
karşısında mutlu olurdu. Hz.Abdülbaha’nın, Londra’da iken bir çift kırmızı mes armağan ettiği İran
prensi bile minnetle karşılaşmıştı bu hediyeyi. (CH 168)

G

ünlerden bir gün, bir kadın Hz.Abdülbaha’ya gelerek, arkadaşı tarafından gönderilen para

senedini kabul etmesini ve kendisine İngiltere ve Avrupa’da yaptığı seyahatleri kolaylaştıracak olan bir
araba almasını rica etmişti. Hz.Abdülbaha, senedi “Arkadaşınızın armağanını minnet dolu
teşekkürlerle kabul ediyorum.” Diyerek almıştı almasına, fakat iki elinin arasında,sanki o kağıt
parçasını mübarekliyormuşcasına bir müddet tuttuktan sonra gerisin geriye uzatarak şu sözleri
söylemişti: “ Bunu size,fakirlerin ihtiyaçları yolunda harcanması üzere iade ediyorum.” (CH 157)
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B

u hikaye , Hz.Abdülbaha’ya armağan gönderen Aşkabatlı fakir bir işçinin hikayesidir. Bir yolcunun,

AŞ

Hz.Abdû’l-Bahâ ile Londra’da buluşmak üzere oradan geçmekte olduğunu duyan fakir adam, büyük
bir sevgiyle bağlı bulunduğu Hz.Abdülbaha’ya bir armağan göndermek istemişti. Fakat O’na
gönderebileceği hiçbir şey yoktu. En nihayet, kumaş mendiline sararak verdiği sade akşam yemeğini
Hz.Abdülbaha’ya götürmesini istemişti; bu hediye, Hz.Abdülbaha’ya duyduğu sevginin bir
neşânesiydi.

ıtı
m

Yolcu, Londra’ya günler sonra varmıştı. Hz.Abdülbaha ile buluştuğunda, O’nu ziyaretçileriyle birlikte
yemeğe oturmak üzereyken bulmuştu. Aşkabatlı işçinin armağanını verirken, onun ne şekilde
gönderildiğinin hikayesini de anlatmıştı Hz.Abdülbaha’ya.

ağ

Armağanı alan Hz.Abdülbaha, mendilin içinden çıkan bir parça kuru kepek ekmeği ile buruş buruş
olmuş elmayı ne yapmıştı dersiniz? Onları küçük parçalara ayırıp orada bulunan herkesi, “bu mütevazı
sevgi armağanını” kendisiyle paylaşmaya davet etmişti. Ve Hz.Abdülbaha, kendi tabağındaki yemeğe
dokunamamıştı o gece… (CH 161)

D

H

ilgili şu hikayeyi aktarmıştır:

Ba
sı
m

z.Abdülbaha Dublin’deyken küçük bir otelde kalmaktaydı. Aynı otelde kalan bir bayan; Onunla

Bir sabah erken saatlerde camında dışarı bakmaktadır. Hz.Abdülbaha’nın bir aşağı bir yukarı
yürüyerek yazmanına bir şeyler yazdırmakta olduğunu görmüştür. Bir an, çok kirli ve yıpranmış
elbiseler içindeki yaşlı bir adam hanın yanından geçer. Hz.Abdülbaha yazmanının adamı geri
çağırmasını istemiştir.

se
r

le
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Adam yaklaştığı sırada Hz.Abdülbaha da ona doğru yürüyerek selam verir. Zavallı damın ellerini
ellerinin arasına alıp sanki eski bir dostunu görmüşcesine gülümser. Adamcağızla birkaç kelime
konuşarak kendisini daha iyi hissetmesi için çabalamaktadır. En nihayet adam belli belirsiz bir
gülümsemeyle karşılık verir Abdülbaha’ya ; ama bu gülümseme dahi hüzün doludur. Hz.Abdülbaha
onunla konuşurken adamın üstünü başını gözden geçirmektedir. Pantolonunun oldukça yıpranmış
olduğunu ve neredeyse vücudunu kapatamayacak bir hale geldiğini görerek şöyle söyler: “Bu konuda
bir şeyler yapmalıyız.”

Ba

ha
iE

Cadde henüz boştur, çünkü sabahın erken saatleridir. Nezaketli bir gülüşle duvarın gölgesine saklanan
Hz.Abdülbaha, abasının altında bir şeyler yapmaya başlar. Birdenbire silkinir ve pantolonu yere düşer.
Yeniden abasına sarınarak gelir ve adamcağıza pantolonunu uzatır. “Allah seninle olsun.” Diyerek
yazmanına döner, sanki olağandışı hiçbir şey olmamışçasına yazdırmaya devam eder. (PF 128)

H

z.Abdülbaha Londra’dayken,ziyaretçilerden biri O’na şu soruyu sormuştu: “Bu mutsuz dünya, bir

gün mutlu olacak mı?”
Hz.Abdülbaha onu şöyle yanıtlamıştı: “İsâ Hazretlerinin insanlara şu duâyı öğretmesinin üzerinden
neredeyse iki bin yıl geçti: “Senin Sâltanatın gelecek; Senin”
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“ Kendi başlarına iş yapmaya çalışanlar tıpkı birer karınca gibidirler. Ne zaman ki birlik olurlar, birer
kartal haline gelirler. Kendi başlarına çalışanlar, tek bir damlaya benzerler; ne zaman ki birlik
olurlar,büyük bir nehir çağlayıp taşar, tüm üzüntü ve kederler sel sularıyla birlikte akıp giderler. Birlik
olunuz; o damlanın parçalanma veya helâk olma ihtimali vardır.” (CH 171)

H

AŞ

z.Abdülbaha, karşılaştığı herkese ailesinin bir üyesi gözüyle bakardı. Günlerden bir gün,İngiltere

ziyareti sırasında iki bayanla birlikte otururken, aralarından biri şu soruyu yöneltmişti
Hz.Abdülbaha’ya : “Hayfa’ya geri dönüp ailenizle birlikte olabilme özlemi duymuyor musunuz?”

ıtı
m

Hz.Abdülbaha gülümsemiş ve onu şöyle yanıtlamıştı: “Şunu anlamanızı isterim ki, sizler benim
kızlarımsınız ve Hayfa’daki öz kızlarım kadar değerlisiniz benim için!”

Ba
sı
m

D

ağ

Duydukları sözlerden ötürü hayrete düşmüşlerdi, Nasıl olup da böylesi bir şerefe lâyık görecek kadar
değerli bulmuştu Hz.Abdülbaha onları? Fakat bu sayede, Hz.Bahâ’u’llâh’ın, İnsanların Birliği ilkesiyle
ne söylemeye çalıştığını çok daha iyi anlamış ve tüm insanların tek bir ailenin mensubu olduklarını
derinden hissetmişlerdi. (CH 171)

H

z.Abdülbaha çocukları çok severdi. Bir gün birkaç Bahai dostu ile birlikte Londra’nın doğusunda

yaşayan üç çocuklu bir aileyi ziyarete gittiğinde, çocuklar O’na karşı hiç yabancılık hissetmemiş, tanışır
tanışmaz dizlerine tırmanıp boynuna sarılmışlardı. Ama konuşmaya başladığında, üç küçük kuzu gibi
O’nu dinlemeye koyulmuşlardı.

se
r
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Hz.Abdülbaha bir yandan onlarla konuşuyor, bir yandan saçlarını okşuyordu çocukların: “Hz.İsâ’nın,
‘Göklerdeki Sâltanatın sakinlerine benzettiği çocuklar kutsanmışlardır. Çünkü çocukların dünyevi
arzuları yoktur. Onların kalpleri saftır. Bizler de çocuklar gibi olmalıyız…..kalplerimizi temizlemeliyiz ki,
Tanrı’yı Muhteşem Zuhurları’nda görüp tanıyabilelim; ve bizlere Elçileri vasıtasıyla gönderdiği
yasalara itâat edebilelim.”

ha
iE

Aynı günün öğleden sonrasında Richmond Parkı’nda yürüyüşe çıkan Hz.Abdülbaha, bir kız ile birkaç
erkek çocuğun atlara binerek yaraştığını görmüştü. Yarışı kız çocuğunun kazandığını görmek O’nu
oldukça sevindirmiş olmalıydı ki, “ Aferin , aferin sana…” diyerek seslenmişti kendisine! (CH 165)

H

Ba

z.Abdülbaha, kadınların sorunları ve gelişimleri ile yakından ilgilenirdi. Avrupa ve Amerika

ziyaretleri sırasında, aralarında Teosofistlerin başkanı Annie Besant gibi önemli şahsiyetlerin de
bulunduğu çeşitli kadın örgütlerinin liderleri, sosyal alanda çalışan hizmetliler, kadınlar birliği
temsilcileri ve daha niceleri O’nu görmeye gelmişlerdi.
Bir gün, Hz.Abdülbaha’yı ziyarete gelenler arasında, kadınların da seçme hakkı olduğuna yürekten
inanan bir bayan bulunmaktaydı. Hz.Abdülbaha, dünyanın çeşitli yerlerindeki kadınların genel
durumu hakkında konuşmaktaydı.Bir an ziyaretçisine dönerek şu soruyu sordu: “Kadınlara bugün
seçme hakkı verilmesi için ne gibi gerekçeleriniz var?”

19

“Ben insanlığın ilâhi olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla da hep daha yükseklere doğru yol alması
gerekiyor.Ama bunu yaparken tek kanatla uçması mümkün değil…”
Hz.Abdülbaha, kadının verdiği yanıttan ötürü çok büyük bir memnuniyet duymuştu. Bir yandan
gülümserken bir yandan da şu sözleri ifadeye döküyordu: “Fakat eğer bir kanat diğerinden daha
güçlüyse, bu durumda ne yapardınız?”

AŞ

Kadın soruyu şöyle yanıtlamıştı: “Bu durumda, zayıf olan kanadı güçlendirmek gerekir. Aksi halde
göklerde süzülemez.”
Hz.Abdülbaha yeniden gülümsemişti: “Eğer ki size, kadının daha güçlü olan kanadı temsil ettiğini
ispatlarsam ne diyeceksiniz?”

ıtı
m

Kadıncağızın yüzü aydınlanmıştı: “Böyle bir durumda benim sonsuz minnetimi kazandırdınız!”

(AL 104)

ağ

İ

nsanlar, Hz.Abdülbaha’nın her zaman böylesine güçlü olup yorgunluk nedir bilmemesine

D

şaşırmaktaydılar.

Ba
sı
m

Fakat bir gün, Hz.Abdülbaha gittiği toplantıdan oldukça yorgun bir halde dönünce, yakınında
bulunanlar O’nun bu halinden derin bir üzüntü duymuşlardı. Üstelik de önünde, kaldığı eve varması
için tırmanması gerek uzun bir merdiven varken…
Hz.Abdülbaha ise, herkesi hayrete düşüren bir süratle merdivenleri tırmanmaya başlamıştı bile.
Duraksamadan bir çırpıda çıktığı merdivenlerin en üst basamağında durmuş, aşağıdaki dostlarına şu
sözlerle seslenmekteydi: “Hepiniz yaşlanmışsınız; ben ise henüz gencim!” Orada dimdik ayakta duran
Hz.Abdülbaha’nın yüzünde yorgunluğun en küçük bir belirtisi bile kalmamıştı.

ha
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Yüzünden hiç eksik olmayan tebessümüyle onlara bakarken, hepsinin de şaşkın bir vaziyette
olduğunu fark ederek şu açıklamada bulunmuştu: “Hz.Bahâ’u’llâh’ın gücü ile her şeyin üstesinden
gelmek mümkündür; ben de biraz önce bu gücü kullandım.” (CH 169)

z.Abdülbaha , yalnızca birkaç kelime İngilizce bilmekle beraber, anlatmak istediklerini iletmekte

hiç güçlük çekmezdi. İnsanlara sözlerle ulaşamadığında, onların kalplerine hitap ederdi; ve onlar
Hz.Abdülbaha’nın ne demek istediğini kolaylıkla anlarlardı.

Ba

Bu öykü, okuma yazması olmayan Amerikalı bir madenciyi konu almaktadır. Hz.Abdülbaha’dan söz
edildiğini duymuş, O’nu San Francisco’da görebilmek için kilometrelerce yolu yürüyerek aşmış olan
madenci, eğitim görmemişti ama olağanüstü bir ruhu vardı. Bir gün, Hz.Abdülbaha’nın konuşmasını
dinlemek üzere bir toplantıya katılmıştı. Hz.Abdülbaha’yı dinlerken, gözlerini ve yüreğini O’nun
yaptığı her hareketi, çıkardığı her sesi anlamaya odaklanmıştı. Sanki, kaynağından henüz çıkmış bir
pınardan su içiyormuş gibi görünüyordu.

Ne zaman ki Hz.Abdülbaha’nın söylediklerini İngilizce’ye tercüme etmekle görevli bulunan şahıs
konuşmaya başladığında, “ Neden bu adam Hz.Abdülbaha’nın konuşmasını bölüyor?” diye fısıldamıştı
kendi kendine.
20

Ve Hz.Abdülbaha yeniden konuşmaya başlayınca, madenci mutluluk içinde O’nu dinlemeye devam
etmişti. Fakat tercümanın konuşmayı İngilizce’ye çevirmesiyle birlikte sabırsızlığı biraz daha artmıştı:
“ Neden bu adamın konuşmayı bölmesine müsaade ediyorlar? O’nu dışarı çıkartmalılar!”

AŞ

Madencinin yanında oturan adam, kendisine durumu açıklama gereği hissetmişti: “Hz.Abdülbaha’nın
sözlerini İngilizce’ye tercüme eden şahıs, O’nun resmi tercümanıdır. Ve Farsça’ yı İngilizce’ ye
çevirmesindeki amaç, senin bu konuşmayı anlayabilmendir.”

ıtı
m

Madenci bu açıklamaya karşılık şu yanıtı vermişti: “ Hz.Abdülbaha Farsça mı konuşuyordu? Oysa
O’nun konuştuğu dili herkes anlayabilirdi….” (PF 98)

H

ağ

z.Abdülbaha hiçbir şeyden korkmazdı. Paris’te bulunduğu günlerde, saygın Bahailerden birisi bir

D

mektup almıştı. Mektupta, Hz.Abdülbaha’nın ziyaret etmeyi düşündüğü ülkelerden birine gitmesinin
O’nun hayatını tehlikeye düşürebileceğinden söz edilmekteydi.

Ba
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m

Mektubu yazan şahıs güvenilir birisiydi; dolayısıyla, haberi Hz.Abdülbaha’ya iletmekle bir sakınca
olmayacağını düşünmüştü mektubu alan Bahai bayan.
Hz.Abdülbaha bu haberi duyunca gülümsemişti: “Sevgili kızım, benim bütün yaşamım boyunca, bir
gün olsun tehlikeden uzak kalmamış olduğumu hiç fark etmediniz mi? Kaldı ki, bu dünyadan ayrılıp
babamın yanına gidebilmek, benim için bir sevinç olacaktır.”
Kadıncağız dehşete kapılmış, hüzünlenmişti: “Sizin bizden bu şekilde ayrılmanızı asla istemeyiz.”

le
ri

“Merak etmeyin; Yücelerden gelen mukadderatın haricinde, onların benim hayatım üzerinde herhangi
bir kudreti yoktur. Ola ki Sevgili Mevlâm benim kanımın O’nun yoluna feda olmasını arzu ederse,
bunun gerçekleştiği gün ihtişamlı bir gün olacaktır. Tek umudumsa bunun gerçekleşmesidir.”

ha
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se
r

Hz.Abdülbaha’nın bu sözleri sarf etmesiyle birlikte, dostlarının zihninde, imanın anlamıyla ilgili
yepyeni bir anlayış belirmişti. İnançları öylesine güçlenmişti ki, yine bir gün tuhaf bir adam çıkagelip
de onları, yalnızca Hz.Abdülbaha’nın değil O’nun tüm dostlarının hayati tehlike içinde oldukları
konusunda uyardığı zaman, aralarından biri sakinliğini bozmayarak şu sözleri söylemişti:

“Hz.Abdülbaha’yı koruyan güç, O’nun hizmetkârlarını da korumaktadır. Dolayısıyla bizler
korkmuyoruz….”

Ba

Onları uyarmaya gelen yabancı öylesine şaşırmıştı ki, sessizce oradan uzaklaşmış ve tek kelime daha
etmemişti…. (CH 184)

21

H

z.Abdülbaha Paris’ten ayrılmadan iki gün önce, evindeki toplantıya heyecan içinde gelen bir kadın

şu hikayeyi aktarmıştı kendisine: “Aman Tanrım! Zamanında gelebildiğim için ne kadar mutluyum!
Size, Amerika’dan buraya aniden gelişimin olağanüstü hikayesini anlatmalıyım.”

AŞ

“Bir gün kızım bana ‘Anneciğim, eğer sevgili Rabbımız İsâ burada olsaydı ne yapardın?’ diye sordu.
‘Canım kızım, eğer bunu duysaydım, hemen ilk trene atlar, O’nun bulunduğu yere giderdim.’ Diye
yanıtladım onu. Küçük kızım ‘Öyleyse anneciğim, bilmelisin ki, O burada, dünyada şimdi…’ diye
yineleyince kendimi çok tuhaf hissettim ve ona şu soruyu sordum: ‘Ne demek istiyorsun bir tanem?
Nereden biliyorsun bunu?’

ıtı
m

‘Bana bunu kendisi söyledi. Öyleyse O burada şu anda…’

ağ

Öylesine şaşkındım ki, bunun bana küçük kızımın ağzından aktarılmakta olan bir haber olduğunu
düşünmeye başladım. Tanrı’ya duâlar ettim. Bu konunun aydınlanması için… ve benim bu konuyla
ilgili gerçeği görebilmem için….

D

Ertesi gün kızım benimle yeniden konuştu: ‘ Anneciğim , neden İsâ hazretlerini görmeye gitmedin? O
bana gerçekten burada, dünyada olduğunu iki kez söyledi. O gerçekten burada, bu dünyada…’

Ba
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‘Peki ama O’nun nerede olduğunu nasıl bileceğim? O’nu nasıl bulacağım’ diye sorduğumda şu cevabı
verdi: ‘Onu göreceğiz anneciğim, göreceğiz.’

le
ri

Aynı günün öğleden sonrasında kızımla birlikte yürüyüşe çıkmıştık. Birdenbire durdu ve yüksek sesle şu
sözleri söyledi : ‘İşte orada! İşte orada!’ Heyecandan titriyordu ve bana, ilerideki bir dükkanın
camında asılı duran resmi gösteriyordu. Resimdeki Hz.Abdülbaha’dan başkası değildi. Hemen o
resmin bulunduğu gazeteyi satın aldım ve bu adresi buldum. Aynı gece ilk gemiye binerek buraya
geldim… İşte huzurunuzdayım….” (CH 185)

H

z.Abdülbaha Londra’dayken, bir bayan kendisini görmek için izin istemişti. Koridorda karşılaştığı
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görevli ona: “O’nunla önceden kararlaştırılmış bir görüşme saatiniz var mı?” diye sorunca, böyle bir
durum söz konusu olmadığı için büyük bir üzüntü duymuştu. Aldığı yanıt ona büsbütün umutsuzluğa
sürüklemişti: “Çok üzgünüm ama, O şu anda oldukça önemli kişilerle görüşüyor; rahatsız edilmesi
mümkün değil!”
Kadıncağız hayal kırıklığı içindeydi, fakat bir yandan da arzusunda ısrar edemeyecek kadar
alçakgönüllüydü. Merdivenlerden inerek dışarı çıkmak üzereydi ki, Hz.Abdülbaha’nın habercilerinden
biri onu durdurmak üzere yanına gelmişti.

Ba

“Sizinle görüşmek istiyor; geri dönmelisiniz! Sizi O’na götürmemi kendisi istedi.”
Evdeki herkes, misafir odasının kapısında duran Hz.Abdülbaha’nın sesini duymuştu: “ Bir kalp kırıldı ;
acele edin, çabuk olun… onu bana getirin..!” (CH 159)
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H

z.Abdülbaha’nın Londra ziyareti sırasında kaldığı eve gelen bir başka ziyaretçinin öyküsü… Bir gün

bir adamın sesi duyulur koridorda: “Evin sahibesi burada mı?”
Hizmetli cevap verir: “Evet , ama…”

AŞ

Adam onun sözünü keserek: “Ah lütfen, Onu görmeliyim!” diye bağırır. Bunu duyan ev sahibesi kapıya
gelmiştir.
Adam sorar: “ Siz Hz.Abdülbaha’nın ev sahibesi misiniz?”
“Evet” der kadın: “Benimle mi görüşecektiniz?”

“Evet, ben 30’ millik yolu yalnızca bu amaç için yürüyerek geldim.”
İçeri buyurun ve dinlenin biraz. Birkaç lokma bir şey yedikten sonra olup biteni
anlatırsınız bana.”

ıtı
m

-

D

Ben daha önceden bu halde değildim. Babam bir köyün vaizidir; ve ben iyi bir okulda
eğitim alma şansına sahip olmuş bir insanım. Oysa bugün evsiz biriyim ve Times nehrinin
kıyısındaki parkların banklarında yatıp kalkıyorum. Bu hale nasıl geldiğimi hiç sormayın;
bir önemi de yok zaten. Geçen gece, hem Tanrı nezdinde hem de insanın gözünde
anlamasız olan hayatıma bir son verme kararı aldım. Son yürüyüşüm olduğunu
düşündüğüm gezintiye çıktığım sırada, önünden geçmekte olduğum gazeteci dükkanının
vitrininde bir “Yüz” gördüm. Resmin bulunduğu noktaya kitlenmiş gibiydim. Öylece
bakakaldığım resim benimle konuşuyor ve beni kendine çağırıyordu sanki.”

Ba
sı
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-
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Adam içeriye girer ve yemek odasına oturur. Görünüşe bakılırsa daha ziyade bir dilenciye benzeyen
adam, konuşmaya başladığında farklı bir insan olduğunu hissettirmiştir:
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Adam gazeteyi beraberinde getirmiştir; ev sahibesi resme baktığında, onun Hz.Abdülbaha olduğunu
görür. Adam yeniden söz alır: “ Gazeteden O’nun burada, bu evin içinde olduğunu öğrendim. Ve kendi
kendime dedim ki: ‘Eğer böyle bir insan bu yeryüzünde yaşıyorsa gerçekten, fikrimi değiştirmeli ve
yeniden hayatımı yaşamaya başlamalıyım.’ Böylelikle buraya doğru yürümeye başladım. Buraya, O’nu
bulmak için geldim. O burada mı? Beni görecek mi ? Beni bile huzuruna kabul edecek mi?”
“Elbette ki sizi de görecek” diye yanıtladı onu evin sahibesi. “Hadi gelin O’nun yanına gidelim.”

ha
iE

Evin sahibesi Hz.Abdülbaha’nın kapısını çalar. Kapıyı açan, Hz.Abdülbaha’nın kapısını çalar. Kapıyı
açan, Hz.Abdülbaha’nın kendisidir. Ellerini, sanki görmeyi beklediği bir dostuyla karşılaşmışçasına ona
doğru uzatmıştır: “ Hoş geldiniz! Hoş geldiniz! Geldiğiniz için ne kadar mutluyum bilemezsiniz.Gelin
içeriye ve oturun lütfen.”

Ba

Adamcağız, Hz.Abdülbaha’nın dizi dibindeki alçak bir sandalyeye oturur. Öylesine titriyordu ki,
ağzından tek bir kelime çıkaracak hali yoktur.
“Mutlu olun! Mutlu olun!” diyordu Hz.Abdülbaha, o zavallı ellerden birini tutmuş adamın başını
şefkatle severken. Bir yandan da o olağanüstü sevgi ve anlayış dolu gülümsemesiyle birlikte
sürdürüyordu konuşmasını: “Sıkıntılı günlerinizde bile kederli olmamalısınız.Çünkü Tanrı’nın bağış ve
kudretli, bu yeryüzündeki her ruh için sınırsızdır. Ruhani neşe ve bilgiyi aramalısınız. Bu sayede, bir
yandan bu dünyada yürürken, bir yandan da ruhani alemde yaşarsınız. Burada fakir bile olsanız,
Tanrı’nın Saltanatı’nda zengin olacaksınız.”
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Bu ve benzeri sözlerden aka duran huzur, kudret ve şifa, adamcağızın keder bulutlarını dağıtmaya ve
onları Hz.Abdülbaha’nın sevgi dolu varlığının sıcaklığında eritmeye başlamıştı bile.
Adam gitmek üzere ayağa kalktığında, yüzünde adeta yeni bir bakış vardır! Artık kambur değil dimdik
durmaktadır; adımları, sanki belli bir hedefe kitlenmişçesine inanç doludur. Ev sahibesine dönerek, “
Lütfen bu sözleri benim için kayda geçin; beklediğim her şeyi buldum burada; hatta daha fazlasını…”
dedikten sonra kadının şu sorusuyla karşılaşır: “Peki, bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz?”

ıtı
m

AŞ

“Tarlalarda çalışacağım. Bu yoldan, basit ihtiyaçlarımı karşılayabilecek kadar para kazanabilirim.
Yeterince para biriktirebildiğimde ise bir miktar toprak alırım ve üzerine yaşayabileceğim küçük bir ev
inşa ederim. Ve ardından menekşe yetiştirmeye başlar, onları çiçek pazarında satarım. O’nun sözleri
ne kadar da doğru: ‘ Fakirliğin hiçbir önemi yok, çalışmaksa ibadettir.’ Size teşekkür etmeme gerek
var mı bilmiyorum? Sanırım yok. Hoşçakalın.” der demez gözden yitip gitmişti… (CH 159)

H

ağ

z.Abdülbaha, insanların kendisini ziyaret etmesini beklemezdi sık sık Onu görmek isteyenleri

D

ziyarete giderdi. Paris ziyareti sırasındaydı; Madrid’de görev yapan Japon Ataşesi ile karısı, O’nu
görmek istemişlerdi. Fakat kadıncağız o günlerde kendisini pek de iyi hissetmiyordu.
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“Çok üzgünüm… ama” demişti hayal kırıklığı içerisinde: “ Soğuk algınlığından ötürü kendimi dışarı
çıkabilecek gibi hissetmiyorum ve yarın sabah da Madrid’e gitmek üzere buradan ayrılmak
durumundayız. Keşke O’nu bir kez olsun görebilseydim!”
Hz.Abdülbaha, çok yorucu ve uzun bir günün sonrasında henüz eve döndüğü ve de saat epey geç
olduğunu halde, bu haberi duyar duymaz şu sözleri söylemişti: “ Sayın Ateşe ile karısına söyleyin ki,
eğer onlar gelemiyorlarsa ben onlara gideceğim.”
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Hz.Abdülbaha, soğuk ve yağmurlu havaya aldırış etmeden, Ataşe ile karısının kaldığı otele varmıştı
bile. Orada onlarla sohbet ederken, Japonya’daki yaşam koşullarından, ülkenin uluslar arası
öneminden, insanlığa hizmetten ve savaşların son bulması gerektiğinden söz etmişti. İşçilerin yaşam
koşullarının geliştirilmesinin ne denli zaruri olduğundan, kız ve erkek çocuklarının eşit şekilde
eğitilmesinin önemine kadar çeşitli konular üzerine fikirlerini beyan etmişti. Din ve bilimin, insanlık
alemine benzettiği bir kuşun iki kanadı olduğunu söylemiş, onlar olmaksızın bu kuşun uçamayacağını
dile getirmişti. Ve ardından, insanlar tarafından henüz keşfedilmemiş olan kudretli bir gücün varlığına
değinmiş, fakat bu konuda Tanrı’ya dua edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Çünkü , insanlar ruhani
olarak tam anlamıyla gelişmediği müddetçe, bu güç bütün dünyayı mahvedecek kadar zararlı olurdu;
ve Tanrı’ya dua etmeliydik ki, bu güç, vahşi doğasını yenememiş insanların eline geçmesin…

Ba

Hz.Abdülbaha , bu ve benzeri önemli konular hakkında konuşurken, dinleyenler hayretlerini
gizleyememişlerdi : “ Nasıl oluyor da, yaşamının hemen hepsini Doğu’nun zindanlarında mahkumiyet
içinde geçirmiş bulunan bir kimse, dünyanın sorunlarını bu denli iyi tahlil edip kolaylıkla çözebilecek
kadar hikmetle yaklaşabiliyordu olaylara?” (CH 183)
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B

ir zamanlar, Amerika’daki bir üniversitede görev yapan ünlü profesörlerden birisi, Hz.Abdülbaha

için şu sözleri söylemişti:

AŞ

“Hz.Abdülbaha muhakkak ki Doğu ile Batı’yı birleştirecektir; çünkü O, gizemli bir yolu, yaşama dair
adımlarla yürüyor.” (AB 288)

H

z.Abdülbaha ile karşılaşmış olan bir başka önemli şahsiyet, O’nun için şu açıklamada bulunmuştu:

ıtı
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“Bugüne dek tanıdığım en nazik insan…” ( PF 116)
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z.Abdülbaha öyle bir güce sahipti ki, bunu olağanüstü bir güç olarak tanımlamak, durumu
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açıklamaya yeterli olmuyordu. Çünkü bu öylesi bir güç kaynağıydı ki, neredeyse fiziksel bir gerçeklik
olarak algılanabilmekteydi. Günlerden bir gün , Hz.Abdülbaha konuşmasını yaptığı bir sırada, küçücük
bir kanepede O’nun yanında oturan adam şu olaya şahsen tanık olmuştu: Hz.Abdülbaha bir yandan
kendisine yönelten sorulara yanıt verirken, bir yandan da adamın elini elinde tutuyor yahut hafifçe
dizine dokunuyordu.
Adamın aktardığına göre, Hz.Abdülbaha’dan kesintisiz bir enerji yayılmaktaydı. Adamcağız bu
durumu tam anlamıyla sözlere dökememekle birlikte, ne zaman o anı hatırlasa aklından şu sözlerin
geçtiğini tasdik etmektedir: “ Bu Emirde, insanların ve meleklerin idrak edebileceğinden çok daha yüce
bir kudret saklıdır…”
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Bir başka saygıdeğer şahsın anlattıklarına göreyse, Hz.Abdülbaha’dan çağlayaduran bu güç kaynağı,
tıpkı ilahi bir akünün insana akması gibidir. Bu şahıs, bir araba yolculuğu görebiliyorlardı. Ve O’ndan
daha iyi insanlar olabilme kuvvetini alıyorlardı. (PF 60)
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Hz.Abdülbaha, Batıya yaptığı ziyaret sırasında, kendisinin resmini çekmek isteyen sayısız insanla
karşılaşmaktaydı. Elinde fotoğraf makineleriyle bekleyen birçok kişi, O’nun resmini çekebileceği bir
anı yakalayabilmek umuduyla kapısının önüne doluşmaktaydı. Ev sahibesi, bir gün fotoğrafçılardan
birine şu sözleri söylemişti: “ Başka bir ülkeden gelmiş olan bir ziyaretçiyi, kendi rızası olmadan
fotoğraflamanın kibar bir davranış olduğuna inanıyor musunuz?”

Ba

-

“Hayır, elbette ki değil. Ama , eğer başkaları O’nun fotoğrafını çeker de ben çekemezsem,
müdürüm benim beceriksiz olduğumu düşünür…”

Ev sahibesi durumu Hz.Abdülbaha’ya aktardığı zaman, onu yürekten bir gülüşle karşılamıştı.
Hz.Abdülbaha ona, “ eğer illa da fotoğraf çekilmesi gerekiyorsa, en azından iyi fotoğraflar çekilsin. Zira
şu gazetede çıkan resimler pek de iyi değil.” Demişti.
Ve ardından, resminin çekilmesine müsaade eden Hz.Abdülbaha, bunu dostlarının hatırı için yapmıştı.
Çünkü O’na göre, insanın kendisiyle ilgili bir resme sahip olması çok önemsiz bir konuydu. Çünkü bir
resim ancak şahsi bir mesele olabilirdi; tıpkı bir lamba gibi. Oysa lambanın içinde yanan ışıktı önemli
olan.Ve bir resimde bu ışığı görebilmek imkansızdı. (CH 164)
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H

z.Abdülbaha kendisinin övülmesini asla istemezdi. Bir gün, Florian King adındaki bir bayan,

Hz.Abdülbaha’ya şu sözlerle hitap etmişti: “ Ey Sevgili, Senin Zâtın yahut huzurun olmasa, Cennet
benim için karanlık bir mesken olurdu. Sen Bahaullah’sın; Sen Muhammet’sin ; Sen İsâ’sın; Sen
Musâ’sın ; Sen Buda’sın…”

AŞ

Hz.Abdülbaha ellerini uzatmış ve şunları söylemişti: “ Tut ellerimi!” Yüzü öylesine ışıklıydı ki, sanki
bütün yüzü tek bir ışık demetiydi…

ağ
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Bayan King: “Elinizi öpebilir miyim?” diye sorduğunda, Hz.Abdülbaha şu yanıtı vermişti: “Hayır, sevgili
kızım! Buna müsaade yok; çünkü tapınılan şahıs değildir. Önemli olan Işığı yansıtan lamba değil. Işığın
kendisidir!” (CH 211)
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BAHAİ DİNİN VELİSİ

BU KİTAPTA GEÇEN HİKAYELER, HZ.ABDÜLBAHA İLE İLGİLİ ANLATIMLARDAN ALINMIŞTIR. HİKAYELERİN
DERLENDİĞİ KAYNAK KİTAPLARSA AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR.

Abdullaha-H.M.Balyuzi ( George Ronald, Londra 1971)

AF

Hz.Abdülbaha’nın Amerika’daki ilk Günleri – Juliet Thompson ( Roycrofters, Aurora, N.Y.)

AL

Hz.Abdülbaha Londra’da ( Unity Press, Eat Sheen, Surrey 1912 )

CH

The Chosen Highway by Lady Bloomfield ( Bahai Publishing Trust, Wilmette III. 1967)

EP

An Early Pilgrimage by May Maxwell ( George Ronald, Londra, 1969)

OR

The Oriental Rose by Marry Hanford Ford ( Broadway Publishing Company, New York 1910)

PF

Portals to Freedom by Howard Colby İves (George Ronald, Oxford 1976)
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AB

SW Star of the West (Chicago 1910-1935)

Ba

WA The World of Abdulbaha by Mary Hanford Ford ( Reailty Publishing Corporation, New York,
1921)
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AŞ

Hz.Abdülbaha’nın bu Mukaddes Zuhurundaki önemi ve de makamı hususunda zihinlerimizdeki
düşüncelere berraklık kazandırmanın vaktidir diye hissediyorum… O, Hz.Bahaullah’n en yüce bir sanat
eseri, Nurunun lekesiz bir aynası, Öğretilerinin en mükemmel emsali, Sözünün yanılmaz tefsirci, bir
Bahainin olması beklenen en kusursuz hali, her Bahai erdeminin yeniden doğuşu, Ezeli kökten
dallanan En Yüce Dal, Tanrı Yasanın uzvu, “ bütün isimlerin ekseni etrafında döndüğü Varlık”,
insanlığın birliği yasasının Baharı, En büyük Barışın alameti, bu en ulvi Zuhurun Merkezi küresidir…
İsimler ve biçimler, en yüce , en hakiki manalarına bu tılsımlı isim sayesinde kavuşurlar: Abdülbaha…
O bütün bu sıfatlandırmaların ötesinde ve üstündedir; O Tanrının Gizemidir… Onu b u isme layık
gören, Hz.Bahaullah’ın kendisidir. “ Ağa” olarak hitap edilen yalnızca O’dur. Babası diğer oğullarını bu
isimle onurlandırılmanın dışında bırakmıştır.
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Şevki Efendi
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