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Yayınevi Notu
Kitabın ba ında yer alan alıntılar ve dua, Gloria Faizi
tarafından kaleme alınan Stories About Bahá’í Funds (Bahai
Fonları Hakkında Hikâyeler) ba lıklı orijinal eserin Türkçe
çevirisine ilaveten dâhil edilmi tir.
Bu eserin toplumumuza kazandırılması için çeviri
desteklerini esirgemeyen de erli dostlarımıza te ekkür ederiz.
Bahai Eserleri Basım Da ıtım A
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Kutsal Sözler
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anı yüce Ezeli Gerçek, dünyadaki her te ebbüsün yerine getirilmesini
maddi vasıtalara ba ımlı kılmı tır.
Hz. Bahaullah – Yüce Adalet Evi’nin Kıtasal
Mü avirler Heyetine 17 Eylül 1992 tarihli
yazısından

nsano lunun üstünlü ü hizmet ve kemal iledir, yoksa ziynet, servet ve
mal ile de ildir.
Hz. Bahaullah – Hikmet Levhi

Cömertli im ve elaçıklı ım Benim huylarımdandır. Ne mutlu
huylarımın süsüyle süslenenlere!
Hz. Bahaullah – Saklı Sözler, Farsça No. 49

Fedakârlı ın sırrı, insanın bütün durumlarını Tanrı’nın ilahi makamı
için feda etmesidir. Tanrı’nın makamı, merhamet, nezaket, ba ı lama,
fedakârlık, iyilik, lütuf ve ruhlara ya am verip O’nun sevgisinin
ate ini kalplerde ve atardamarlarda yakmaktır.
Hz. Abdülbaha – Tablets of ‘Abdu’l-Bahá
(Hz. Abdülbaha’nın Levihleri), Sayfa 65
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Tanrı’nın tüm dostları … verdikleri ne kadar az olursa olsun,
mümkün oldu u ölçüde ba ı ta bulunmalılar. Tanrı hiçbir ruha
kapasitesinden fazla bir yük yüklemez. Bu gibi ba ı lar tüm
merkezlerden ve inananlardan gelmelidir. Ey Tanrı Dostları! undan
emin olun ki ba ı ladıklarınızın kar ılı ı olarak tarımınız, sanayiniz
ve ticaretiniz semavi lütuflar ve ba ı lar ile kutsanacaktır. Bir iyi amel
yapana on katı verilecektir. Ku kusuz, diri Rab, mal varlıklarını
O’nun yolunda harcayanları fazlasıyla ödüllendirecektir.
Hz. Abdülbaha – Bahai Duaları, Sayfa 73

Bu Fonun büyümesi için özgürce ve cömertçe ba ı ta bulunmak,
Hz. Bahaullah’ın Emri’nin ilerledi ini görmeyi arzu eden O’nun her
vicdanlı ve sadık hizmetkârının kutsal yükümlülü üdür.
Hz. evki Efendi – Batılı Bahailere 12 Mart
1923 tarihli bir yazıdan

Her Bahai, ne kadar yoksul olursa olsun, bu hususta ne kadar a ır
bir sorumluluk yüklenmesi gerekti inin farkında olmalıdır ve
Hz. Bahaullah’ın Dünya Düzeni’nin bir inanırı olarak ruhani
geli iminin büyük ölçüde, O’nun Dini’nin ilahi kurumlarını maddi
olarak desteklemeye hazır oldu unu amellerle kanıtlama ölçüsüne ba lı
olaca ından emin olması gerekir.
Hz. evki Efendi – Hindistan ve Burma Milli
Ruhani Mahfiline 17 Temmuz 1937 tarihli
yazıdan
10

Yoksulluk korkusundan yılmadan, arkada larımızın iyili i için
sürekli olarak veriyor ve bütün servetin ve bütün iyili in Kayna ı'nın
tükenmez ba ı ına güveniyor olmak — do ru ya amın sırrı budur.
Hz. evki Efendi - Bahá’í News (Bahai
Haberleri), No. 13, Eylül 1926

…Fonlara katkıda bulunmak, ister fakir ister zengin, her inanırın
verebilece i bir hizmettir; çünkü bu öylesi ruhani bir sorumluluktur ki,
verilen miktarın önemi yoktur. Önemli olan, ba ı ta bulunan ki i
tarafından gösterilen fedakârlı ın derecesi, ba ı ta bulunurken duyulan
sevgi ve tüm dostların bu hizmetteki birli idir ki, bu sayede ruhani
teyitler hâsıl olur.
Yüce Adalet Evi - Batıdaki ve Do udaki
inanırlara 18 Aralık 1963 tarihli yazıdan

… Fona teberru, Hz. Bahaullah’ı kabul etmemi olanlara açık
olmayan ve hiçbir inananın kendisini mahrum bırakmaması gereken,
ruhani bir ayrıcalıktır. Bu hem bir sorumluluk hem de bir lütuf
kayna ıdır. Bu, Emrin, tebli in ve yeni inananların derinle mesinin
gerekli bir parçası oldu unu dü ündü ümüz bir yönüdür. Teberruda
bulunmanın önemi verenin fedakârlık derecesine, teberrunun yapıldı ı
adanmı lık ruhuna ve ahbapların bu hizmetteki birli ine ba lıdır;
bunlar Allah’ın teyitlerini çeker ve bireylerin ve toplumun itibar ve
özsaygısını artırır…
… Bir inanan ve Fon arasındaki ili kinin, inananın ekonomik
durumunu hesaba katmayan derin bir yönü vardır. Bir ruh
11

Hz. Bahaullah’ı Allah’ın bu ça için Mazharı olarak kabul edip
ilahi Ahde girdi i zaman, tüm hayatını a amalı olarak ilahi amaçla
uyumlu hale getirmelidir. O artık Allah’ın Emri’nde bir i arkada ı
olur ve ne kadar yetersiz olursa olsun maddi birikimlerini Emrin i ine
adamasına izin verilmesi lütfunu elde eder…
Yüce Adalet Evi - Milli Ruhani Mahfillere
7 A ustos 1985 tarihli yazıdan
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FON DUASI
Tanrım! Tanrım! Gerçek â ıklarının yüzlerini aydınlat ve onlara
kesin zaferin melekleri ile yardım et. Hak yolunda sa lam kıl
adımlarını ve kadim fazlın ile aç yüzlerine bereket kapılarını; çünkü
onlar kendilerine verdi ini Senin yolunda harcıyorlar, Emrini
koruyorlar, zikrine güveniyorlar, ruhlarını Senin sevginin yoluna
seriyorlar. Güzelli ine olan a kları u runda ve Seni memnun etmek
yolunda sahip olduklarını esirgemiyorlar.
Ey Efendim! Onlara cömert bir pay, belirlenmi bir kar ılık ve
mutlak bir ödül takdir eyle.
Sen gerçekten de destekleyicisin, yardımcısın, cömertsin, lütfedensin,
kerimsin.
Abdülbaha Abbas
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Ya amdan Gerçek
Hikâyeler

Gloria Faizi
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Okuyuculara
Sevgili dostlarım,
Birço unuz bu sayfaları okudukça, her ne kadar kendi
kelimelerinizle görünmese de bana gönderdi iniz hikâyeyi
tanıyacaksınız. Her birinize minnettarım. Sizin yardımınız
olmadan bu kitap yazılamazdı.
Hikâye göndermi olan tüm dostların isimleri kitabın
sonunda yer alıyor. E er bana yazdıysanız ve isminiz listede
yoksa mesajınız bana ula madı demektir.
Hikâyeleri daha önce yayınlanmı olanlarınki veya birçok
Bahai tarafından iyi bilinenlerinki hariç, hikâyelerde
bahsedilen ki ilerin isimleri de i tirilmi tir. Gerçek olan
isimler kalın yazıyla basılmı tır.
Verilen yer isimleri gerçektir; fakat bazı durumlarda
orada
ya ayan
Bahailerin
korunması
amacıyla
belirtilmemi tir.
Bahai Fonları hakkında ba ka ilginç hikâyeleriniz varsa
lütfen onları bana postalayın. Bunlar toplanacaktır ve belki
ba ka bir kitapta yayımlanabilir.
Umarım bu kitaptan zevk alırsınız.
Gloria Faizi
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Sahip oldu u bütün eyleri sürekli olarak bo altan ve
görünmeyen bir kaynaktan sürekli olarak tekrar doldurulan
bir pınar veya kaynak gibi olmamız gerekir. Yoksulluk
korkusundan yılmadan, arkada larımızın iyili i için sürekli
olarak veriyor ve bütün servetin ve bütün iyili in Kayna ı’nın
tükenmez ba ı ına güveniyor olmak —do ru ya amın sırrı
budur.1
Hz. evki Efendi
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Mabetler

B

ahailerin dünyanın dört bir yanında in a ettikleri güzel
Mabetler, birlik içinde dua etmek ve tüm insanlı ın Tek
Yaratıcısı’na ba lılıklarını göstermek için çe itli dinlerin
takipçilerini bir araya getirir. Bu Mabetlerin dingin ve huzurlu
ortamında dünyanın Kutsal Yazılarından alıntılar okunur ve
dinleyici, Allah’ın ça lar boyunca gönderdi i kılavuzluk ile
tanı ır. Ba ka inançlara sahip olanlara kar ı beslenen
önyargının tüm izleri samimi olanların yüreklerinden silinir
ve anlayı ba ı onları insan ırkının geri kalanıyla birle tirir.
Mabetlerden yayılan lütufları hissetmi olan insanların
ço u, Bahailerin bu de erli yapıları kendi vatanda larına
hediye etmek amacıyla dikmek için gösterdikleri sevgi ve
fedakârlıktan henüz habersizdir.
A a ıdaki
hikâye,
onların
örneklerinden bir tanesidir:

yüzlerce

fedakârlık

Wilmette, Amerika’da bir Mabet veya Ma rık’ul-Ezkâr
(kelime anlamıyla Allah’ın Övgüsünün Do du u Yer) in a
edildi i zaman Amerika’da çok fazla Bahai yoktu ve her ne
kadar dünyanın geri kalan Bahaileri ba ı larla yardım etseler
de her zaman fonlarda yetersizlik vardı. Bir keresinde,
oldukça kritik bir dönemde, paranın yetersizli inden dolayı
Mabetteki i lerin durma noktasına geldi i bir anda, Amerika
Milli Ruhani Mahfili, toplumundaki Bahailere fedakârca
teberrular yapmaları ça rısında bulundu. Ahbapların bu
ça rıya verdikleri kar ılık sayesinde kriz atlatıldı ve Mabedin
in aatı devam etti.
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Elindeki her eyini verenlerin arasında oldukça ya lı bir
bayan vardı – dünya mallarından yoksun ama cömert bir
kalbi olan, saf bir ruh. Bir süredir para biriktirmi ti ve kendi
cenazesi için kenara bir miktar para ayırmayı ba armı tı.
Mabet Fonu’na ba ı yapılması için ça rı kendisine
ula tı ında ve durumun aciliyetini fark etti inde, biriktirdi i
paranın yarısını Mabet için vermeye karar verdi. Bir süre
sonra Mabedin tamamlanması için kaynaklar hâlâ eksik
kaldı ından, yoksullar için ayrılmı olan ücretsiz mezarlı a
gömülebilece ini ve mezarını i aret eden bir mezar ta ına
ihtiyacı olmadı ını söyleyerek di er yarısını verdi.
Bu, hikâyenin sonu de ildir. Emrin Velisi muhacir
ça rısında bulundu unda ve inananların Hz. Bahaullah’ın
iyile tirici Mesajını, Bahai nancı’nı duymamı olanlara
ula tırmalarını istedi inde, artık yakla ık doksan ya ında olan
ve sakatlandı ı için tekerlekli sandalyede olan bu aziz bayan,
Trablus’a yerle ecek genç bir çift ile birlikte Libya’ya
muhacerete gitti. Allah’ın Emri için kemiklerini orada
gömmek istedi ini söyledi.
Kahramanca hareketinden dolayı tüm Bahai dünyasının
hayranlı ını kazanarak, vardıktan kısa bir süre sonra Libya’da
vefat etti. Çe itli milletlerden sevgi dolu bir grup Bahai ahbap
ona asil bir cenaze töreni düzenledi ve mezarında dualar
okudu. Emrin Velisi onu ehit olarak adlandırdı ve
istirahatgâhının üzerine güzel bir anıt mezar diktirdi. Emrin
Velisi, gelecekte onun hikâyesini duyan ki ilerin – onun
varlı ından haberi olmayan ki ilerin – kaynaklarını
akıtacaklarını ve muhaceret için aya a kalkacaklarını söyledi.
smi Ella Bailey idi.
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W

ilmette’deki Ma rık’ul-Ezkâr çok özeldir çünkü temel
ta ını Hz. Abdülbaha yerle tirmi tir. O ta ın da
kendine ait bir hikâyesi vardır:
Nettie Tobin geçimini terzilikle sa layan Amerikalı bir
Bahai’ydi. Geliri, ailesini doyurmaya ve ikago’nun yoksul
mahallelerinden birinde kiraladı ı yeri kar ılamaya ancak
yetiyordu. Fakat buna ra men Fona düzenli olarak bir miktar
bozuk para ba ı ında bulunurdu. ikago’ya yakın bir yerde
in a edilecek Ma rık’ul-Ezkâr için Bahailer para toplamaya
ba ladıklarında, Nettie istedi i kadar ba ı ta bulunamadı ı
için çok üzgündü. Amerika kıtasında in a edilecek ilk Bahai
Mabedi için de erli bir teberruda bulunabilmek için içtenlikle
dua ediyordu.
Bir gece rüyasında, Mabet için bir ta bulmasını emreden
bir ses duydu. Uygun ta ı bulmak Nettie için ki isel bir görev
haline geldi ve onu aramaya koyuldu. Gitti i yerlerden bir
tanesi, ya adı ı yere çok uzak olmayan bir in aat antiyesiydi.
Orada bir ta yı ını gördü ve in aat ustasından bunlara bir
bakıp bir tanesini alıp götürmek için izin istedi. Adam ona,
“ stedi in kadar alabilirsin. Onlar bizim i imize yaramıyor,”
dedi.
Nettie istedi i ta ı o ta yı ınının içinde buldu u için çok
heyecanlandı. Artık onu, epey uzakta olan, Mabedin in a
edilece i yere götürmesi gerekiyordu. Eve gidip sahip oldu u
eski bir bebek arabasını aldı ve sonra da yakınlarda oturan
ya lıca bir Bahai’nin gelip kendisine yardım etmesini istedi.
Ta ı birlikte kaldırarak bebek arabasına yerle tirdiler ve bu
ekilde tramvaya kadar arabayı iterek götürdüler. Nettie
bebek arabasını tramvaya bindirmesine izin vermesi için bir
ekilde tramvay kondüktörünü ikna etti. Di er yolcuların
kendisi ve bebek arabasındaki ta hakkında neler
dü ünebileceklerini umursamıyordu.
23

Nettie ve arkada ının, Mabet için satın alınan arsanın
oldu u Wilmette’e ula mak için iki farklı tramvay daha
de i tirmesi gerekiyordu. Bebek arabasını istikametlerine
do ru ittirdiler, fakat araba çok eski oldu u için oraya
varamadan kırıldı. Bu olay gerçekle ti inde varı
noktalarından çok uzakta de illerdi ve Nettie pes etmedi.
Dört tekerli bir yük arabası çeken delikanlıdan yardım istedi.
Ta , el arabasına yüklendi ve üçü, nihayet Mabet alanına
ula ana kadar, a ır a ır yürüdüler. Ta ı alanın ortasına kadar
götürmek istiyorlardı ama araba bir eye çarpıp devrildi ve
ta ı yere fırlattı.
Ta orada, Mabet arsasının kenarında, yakla ık iki sene
kaldı. Sonra bir gün Bahailer, Hz. Abdülbaha’nın huzurunda
gerçekle tirilecek ithaf töreni için in aat alanında toplandılar.
Hz. Abdülbaha sakin bir ekilde Nettie’nin ta ının yanına
yürüdü, i aret etti ve bunun Ma rık’ul-Ezkâr’ın temel ta ı
olaca ını söyledi. O ta ın hikâyesini bilen birkaç Bahai
hayrete dü tü, çünkü hiç kimse hikâyeyi Hz. Abdülbaha’ya
anlatmamı tı. Birkaç ahbabın yardımıyla Hz. Abdülbaha ta ı
Mabedin topra ına bizzat Kendisi yerle tirdi.
Nettie’nin duası cevaplanmı tı. Mabet için o ta tan daha
de erli bir ey verilemezdi.

S

evgili Mabedimizin tamamlanmasını uzun vadede
sa layabilecek olan eyler, adanmı lık, samimiyet ve içten
evktir.2
Hz. evki Efendi

24

A

tlantik’in ötesinde, ngiltere’de, genç bir Bahai olan
Norah Crossley Amerika’da in a edilen Mabet’ten
haberdar oldu. Onun da verecek hiç parası yoktu ama o
Mabedin in aatında bir payının olmasını çok arzu ediyordu;
bu yüzden sahip oldu u en de erli eyi verdi – uzun, güzel
saçını. Saçını kesti ve Mabet için satılmak üzere bir mektupla
Dr. Esslemont’a gönderdi. Mektupta öyle yazıyordu:
“Katkımın çok tuhaf oldu unu dü ünebilirsiniz, fakat ben
çok fakirim ve gönderecek param yok, bu yüzden saçımı
kestim… tiraf etmeliyim ki bu benim için bir fedakârlık
oldu; çünkü sahip oldu um tek güzellik buydu, fakat
Hz. Abdülbaha’nın bana verdi i ey ile kıyaslanınca bu bir
hiçtir… Gerekirse canımı bile verebilirim…”
Bu mektup Hz. Abdülbaha’ya gönderildi ve cevaben ona
öyle yazdı:
“Ey benim Melekûtî sevgili kızım! Senin Sayın
Dr. Esslemont'a yazmı oldu un mektubunu, o Arz-ı
Maksud'a göndermi tir. Onu çok dikkatli olarak okudum.
Sen güzel saçını bu dünyadan kesilme ve fedakârlık makasıyla
Tanrı Melekûtu'nun yolunda kesti in için bir yandan çok
üzüldüm. Öbür yandan ise o sevgili kızın böyle bir
fedakârlıkta bulunarak vücudunun en de erli parçasını Tanrı
Emri'nin yoluna sundu u için çok sevindim. E er benden
sormu olsaydın, senin canlı ve güzel saçının bir kılını bile
kesmene razı olamazdım ve senin yerine ben Ma rıku'l-Ezkâr
için teberruda bulunurdum. Fakat senin bu davranı ın
sonsuz fedakârlı ın yüce bir kanıtıdır. Sen, gerçekte kendi
hayatını feda ettin ve büyük ruhani sonuçlar elde edeceksin.
Sen, günden güne ilerleyece inden ve sebat ile dayanma
gücünün artaca ından emin ol. Hz. Bahaullah'ın lütufları seni
kapsayacak ve görünmez müjdeler sana arka arkaya
gelecektir. Her ne kadar kendi saçını feda ettinse de fakat bir
25

ruh kazanacaksın; her ne kadar vücudunun bu fâni parçasını
kaybettinse de Tanrısal Ba ı ı bulacaksın, Melekûtî Cemal'e
kavu acaksın, sonsuz yüceli e eri eceksin ve ebedî ya amı
kazanacaksın.”3

H

z. Abdülbaha dünyanın her yerindeki Bahaileri
Wilmette’teki Mabedin in aatına ba ı ta bulunmaları
konusunda te vik etti. O dönemlerde Poona, Hindistan’daki
Bahai toplumu dü ük gelirli birkaç aileden olu uyordu.
Hz. Abdülbaha’nın mesajını aldıklarında her On Dokuz Gün
Ziyafeti’nde ne kadar ba ı toplayabilirlerse toplamaya karar
verdiler.
Her ne kadar verilen tutar çok yüksek olmasa da Mahalli
Ruhani Mahfil, ahbapların Mabet için ne kadar büyük bir
özveri ile para topladıklarını fark etti. Bir keresinde Mahalli
Mahfil ba ı ta bulunan her bir ki iye ba ı ta bulundu u
tutarı toplamayı nasıl ba ardı ını sormaya karar verdi.
Biliyoruz ki bu, Bahai prensiplerine uygun bir ey de ildir;
çünkü hiç kimse ba kalarının Bahai Fonlarına ne kadar
katkıda bulundu unu bilmemelidir, ayrıca hiç kimse paranın
kayna ı konusunda sorgulanamaz. Ancak Emrin ilk
günlerinde çe itli geçmi lerden gelen birçok inanan, Bahai
prosedürlerine çok hâkim de ildi ve bazen bugün bizim için
tuhaf görünen biçimlerde davranıyorlardı.
Kaldı ki Poona’daki Bahailer çok yakın bir aile gibiydi.
Ço unun aslında oldukça fakir oldu unun farkındaydılar ve
birbirlerine para konusunda sorular sormayı uygunsuz
bulmuyorlardı.

26

Her halükârda hikâyeleri anlatılmaya de erdir. Bir On
Dokuz Gün Ziyafeti’nde, çok uzaklardaki Wilmette’te in a
edilen o güzel Mabet için herkes bir eyler verdi inde, her
biri di erlerine ba ı ını vermeyi nasıl ba ardı ını anlattı. Bu
hikâyelerden üç tanesi özellikle etkileyiciydi. Katkılardan biri
on anna* veren ya lı bir adamdan gelmi ti. “Her sabah
kahvaltıda bir fincan çay içer, bir dilim ekmek yerim. Bunun
bana maliyeti on annadır. Yarın kahvaltı etmeden
gidece im,” diye açıkladı.
kinci ba ı altı annaydı. Ba ı öyle söyleyen bir
kadından gelmi ti: “Hepiniz kocamın ne kadar hasta
oldu unu biliyorsunuz. Doktorun bize yazdı ı hapların
i esinin tamamını alacak paramız olmadı ı için ona her gün
iki hap alıyorum. Bunların fiyatı altı annadır. Bu ak am On
Dokuz Gün Ziyafeti’ne gelmek için hazırlanırken kocam
bana öyle dedi: ‘Yarın bana haplarımı almak için kenara
koydu un altı annayı Mabet Fonu’na vermeni istiyorum.’
Hiçbir itiraz kabul etmedi ve ilacı alsam da kesinlikle
içmeyece ini söyledi.”
Üçüncü ba ı oldukça yüksek bir tutardı – on rupi.
Herkes hayrete dü mü tü; özellikle bu ba ı aralarındaki en
yoksul olanlardan birinden geldi i için. “Bu kadar çok parayı
nasıl verebiliyorsun?” diye sordular. Adam çekinerek öyle
cevap verdi: “ ey, her kı geceler so udu unda bir bakkaldan
birkaç bo çuval alıp bunları birbirlerine diker ve kendime bir
örtü yaparım. Geçen sene so uktan dolayı o kadar acı çektim
ki bu sene biriktirebilece im tüm annaları biriktirip kendime
düzgün bir battaniye almaya karar verdim. Battaniye için
gerekli olan on rupiyi artık biriktirmi ken Mabet binasının
*

Anna, Hindistan’da bir para birimiydi. On altı anna bir rupiye
kar ılık geliyordu ve yakla ık sekiz rupi bir Amerikan dolarına denk
geliyordu. Günümüzde anna artık kullanılmamaktadır.
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çok daha önemli oldu unu fark ettim. Bir kı daha eski
çuvallara katlanabilirim.”

H

z. Abdülbaha Amerika’dayken inananlardan hiçbir
hediye kabul etmezdi. Bazıları, rahat seyahat edebilsin
diye Kendisine fon sa lamak isterlerdi, fakat O bir ey kabul
etmeyi reddederdi. “Benim adıma fakirlere verin,” derdi,
“Bizzat ben kendilerine vermi im gibi sayılacaktır.”4
Buna ra men Hz. Abdülbaha’nın Amerika’daki kalı ının
son birkaç gününde New York Bahaileri, ailesinin üyeleri için
Kendisine hediyeler getirdiler. Bazıları, hediyelerini kabul
etmeye razı olana kadar Kendisinin huzurundan
çekilmeyeceklerine yemin ettiler. Israrcı ricalarına cevaben
Hz. Abdülbaha kendilerine u sözlerle hitap etti:
“Tüm hizmetlerinizden dolayı çok minnettarım. Bana
gerçekten hizmet ettiniz, misafirperverlik gösterdiniz,
hizmetlerinizi gece ve gündüz sundunuz ve ilahi ho
kokuların yayılmasını sürdürdünüz. Adanmı hizmetlerinizi
asla unutmayaca ım, çünkü Allah’ı memnun etmekten ba ka
bir güdünüz yoktu ve O’nun Melekûtuna girmekten ba ka
bir makam arzu etmediniz. imdi ailem için bazı hediyeler
getirdiniz. Bu hediyeler çok övgüye de er, ancak bunlardan
daha seçkin olan ey, kalplerin hazinesinde saklanabilecek
olan Tanrı sevgisinin hediyeleridir. Di er hediyeler geçicidir,
ama bu kalıcıdır. Bu hediyeler kutularda ve rafların üstünde
tutulacak ve nihayetinde yok olacaktır, fakat di eri sonsuza
dek kalplerde kıymetle saklanacak ve Allah’ın tüm
âlemlerinde var olacaktır. Bu yüzden onlara [Kutsal Aile] en
büyük hediye olan sevginizi ta ıyaca ım…
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“ imdi, bu hediyeleri kabul ediyorum ama onları, gelirini
Ma rık’ul-Ezkâr’ın in aatı için ikago’ya göndermek üzere
satmanız için size emanet ediyorum.”5

ran’da Milli Ruhani Mahfil, Wilmette’te in a edilecek
Mabedin resimlerini bastı ve Bahai çocuklar in aata yardım
etmek amacıyla onları satın almak için bozuk paralarını
verdiler.
O yapıya para toplamak için yeti kinlerin yaptıkları
fedakârlıklar da çoktu. Hz. Abdülbaha, Emir için ehit
edilmi bir adamın ran’daki dul e inin hikâyesini anlatır.
Bakması gereken iki çocukla geride tek ba ına kalmı tı ve
onların ihtiyaçlarını çorap örerek sa lıyordu. Wilmette’teki
Ma rık’ul-Ezkâr binasının tamamlanması için fonlara ihtiyaç
oldu unu duydu unda, ördü ü her ikinci çift çoraptan
kazandı ı paranın Mabede gitmesine karar verdi.
Kubbesinin altında kendilerinin ibadet edemeyeceklerini
çok iyi bilerek, Amerika’daki Mabede ba ı göndermek üzere
kıyafetlerini bile satanlar da vardı.

ran’daki Bahailer, Amerika’daki Mabet için ba ı
topladıklarında, bundan haberi olmayan çok fakir bir kadın
vardı. Bu kadın köy ekme i pi irip satarak günde sadece
birkaç kuru kazanırdı, ama kalbi kırılmı tı çünkü hiç kimse
ondan Mabet için para vermesini istememi ti.
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Verecek parası yoktu ama eski küpelerini çıkardı, sattı ve
kendine dü en payı “Yüce Allah, inayetiyle her birimize
ba ı layabilece imiz bir eyler verir” diyerek sundu.

K

utsal Topraklar’da ya ayan bir Bahai, Amerika’daki
Ma rık’ul-Ezkâr’ın in ası için iki pound† vermeyi taahhüt
etti. O günün ilerleyen saatlerinde ba ı lardan sorumlu olan
ahbapla ileti ime geçerek yeterli miktarda ba ı ta
bulunmadı ını hissetti ini söyledi. Taahhüdünü iki pounddan
be e çıkarttı. O gün bitmeden, hâlâ daha fazla ba ı ta
bulunması gerekti ine karar verdi. Ahbabı tekrar aradı ve
taahhüdüne dört pound daha eklemesini rica etti.
Bu Bahai demiryollarında çalı ıyordu ve i ini kaybetme
tehlikesi vardı, çünkü demiryolu i çileri her gün i ten
çıkartılıyordu. Buna ra men iç sesine kulak vermi ve
Ma rık’ul-Ezkâr için dokuz pound ba ı ta bulunmu tu.
Ertesi gün i vereni kendisini ça ırdı. Adam i ten
çıkartılaca ını dü ünerek yanına gitti. Maa ına her hafta için
iki pound olmak üzere zam yapıldı ını duyunca çok a ırdı.

…T

anrı’nın dostları teberruları artırmak için
dünyanın her yerinde aya a kalkmalı ve
kalpleri ve ruhlarıyla bu fonları Batı’ya gönderilmek üzere
toplamaya çabalamalıdırlar ki Do u ve Batı Bahailerinin bir
evin üyeleri ve tek Allah’ın çocukları gibi oldukları bilinir ve
açık hale gelebilsin! Türk ve ranlı, Zerdü ti ve Amerikalı,
†

1980 yılına kadar srail’in ba lıca para birimi pound (paunt) idi.
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Hintli ve Afrikalı – hepsi tek bir ordu ve tek bir alaydır – ve
hiçbir ayrım gözetmeden birbirine yardım ve destek için aya a
kalkarlar.6
Hz. Abdülbaha

ikago’da geçimini piyano dersleri vererek sa layan bir
Bahai vardı. Bu kadın da Mabedin in aatına yardımcı
olmaya can atıyordu ama o kadar fakirdi ki hiçbir zaman
verebilecek parası yoktu. Tek bir odada ya ıyordu ve çok
nadiren do ru düzgün bir ö ün yiyebiliyordu ama yine de ay
sonunda kıt kazancından geriye hiçbir ey kalmıyordu.
Nihayet, piyano dersi vermek için gitti i her yere tramvay
yerine yayan gitmeye karar verdi ve biriktirdi i birkaç kuru u
Fona ba ı ladı. Çok uzun zaman geçti ve Wilmette’ten
sadece yirmi be kilometre uzakta ya ayan bu de erli
hanımefendi, in aatına yardımcı oldu u Mabedi görmesini
sa layacak toplu ta ımanın bilet parasını ödeyecek duruma
gelene kadar Mabet neredeyse tamamlanmı tı.

ikago’da Mabet arsasının bedelinin belli bir tarihe kadar
ödenmesi için Amerika’daki dostlara acil bir ça rı
yapıldı ında, zengin bir Bahai söz konusu tarihe kadar gerekli
olan miktarın toplanamayaca ı dü üncesiyle yüklü bir ba ı ta
bulundu. Ancak di er Bahailer de ça rıya cömertçe kar ılık
verdi ve Fonun acil ihtiyacı kar ılandı. Yüklü miktarda
ba ı ta bulunan ki i ise bu durumda paranın, tahsisli bir
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ba ı ‡ sayılarak Mabet için ilave bir arsa alınmasında
kullanılmasını rica etti.

W

ilmette’teki Mabedin in aatı için fonlara acil ihtiyaç
duyuldu u bir ba ka zaman, Emrin Velisi Mabet için
Amerikan Bahailerine ola anüstü bir ba ı gönderdi. Bu
ba ı , Hz. Bahaullah’ın Behci’deki Makamı’ndan gelen bir
halıydı.
Amerikan Bahai Toplumu böylesine de erli bir hediyeyi
satmaya razı olamazdı. Birlik içinde aya a kalktılar ve
Mabedin in aatını sürdürmek için gerekli olan kaynakları
ba ı ladılar.
Bu de erli halı bir ar iv mahfazasında çerçevelendi ve
Mabedin Ana Salonunda asılı durmaktadır.

M

a rık’ul-Ezkâr’a teberrular hakkında ilginç hikâyeler,
Amerika Bahaileri tarafından basılan eski dergilerin
bazılarında kaydedilmi tir. te bu hikâyelerden birkaç tanesi:
Washingtonlu Bayan J… Ma rık’ul-Ezkâr’a aile yadigârı
bir ba ı ta bulundu – e siz tasarımı ve i çili inden ötürü çok
de erli olan bir saat. Bu saat e i Albay L… anısına verilmi ti
ki yüz yılı a kın bir süre onun ailesinde kalmı tı.

Ç.N.: Bu ekilde yapılan tahsisli ba ı lar ancak ba ı ta bulunma amacına
uygun olarak kullanılabilir, dolayısıyla ba ka bir amaç için harcanamaz.
Ancak hangi amaçlara tahsisli ba ı yapılabilece i, planlara ve ihtiyaçlara
göre kurumlar tarafından belirlenir ve duyurulur.
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C

… isimli hanım, vefat etmeden üç gün önce, kendi adına
Mabede bir ba ı gönderilmesini istedi, çünkü artık çok
az zamanı kalmı tı ve vefat etmeden ba ı ının Mabede
ula masını istiyordu. Üçüncü günün sabahında çok mutluydu
ve “Sanırım para artık ellerine geçti,” dedi. Gev eyip
rahatladı ve o gece ruhu bedenini terk etti.

“B

ahai Barı Mabedi”ne hitaben 1.000 Amerikan
dolarlık bir çek ula tı ve beraberinde öyle diyen bir
mektup vardı: “Avrupa’da babalar ve erkek karde ler
e lerinden ve küçük çocuklarından koparıldılar ve evlerinde
kalanların ço unun birçok acil ihtiyaçları var. Bizim yanı
ba ımızdaki sevdiklerimiz sakatlanma, iddetli ızdırap ve
ölümle kar ı kar ıya de iller. Her ne kadar hissettiklerimi
ifade etmede yetersiz görünse de bunu bir ükran ba ı ı
olarak gönderiyorum.”

B

ir bayan öyle yazmı tı: “Bugünlerde savurganlıkla
suçlanmadan bir dolar harcayabilece imiz yakla ık yirmi
yol vardır. Fakat geçen ay e imin söyledi i gibi, ‘Kendimizi
mahrum etti imizde, ciddi ki isel bir rahatsızlık anlamına
gelse bile, bu küçük bir olaydır; Ma rık’ul-Ezkâr’ı mahrum
bıraktı ımızda ise, tüm insan ırkı bu Ma rık’ul-Ezkâr’ın
ö retece i harika derslerden mahrum kalmı olacaktır.’”
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B

ayan L… öyle der: “Do u’dayken u kısa hikâyeyi
duymu tum: Çok sevilen ya lı bir kadın vardı. Küçük bir
arazi parçası hariç tüm mal varlı ına el konulmu tu. Bunu
satıp parasını Ma rık’ul-Ezkâr’a verdi. ‘Ama bu kadına kim
sahip çıkacak?’ diye sordum. ‘Ah, Allah’ın dostları ona sahip
çıkacak,’ diye yanıt verildi. ‘Küçük bir kadına sahip çıkmak
çok zor bir i de ildir.’”

H

z. Abdülbaha Amerika’dayken bir dost Kendisine öyle
dedi: “Sevgili Hz. Abdülbaha, büyük bir hediye vermek
ve maddi bir ekilde yardımda bulunmak istiyorum.”
Hz. Abdülbaha tercümana öyle söyledi: “Neden Ma rık’ulEzkâr’ı in a etmiyor?” Tercüman öyle yanıtladı: “Bunu
kendisine söylememe izin verecek misiniz?” Hz. Abdülbaha,
“Hayır, bunu kendi kalbinde kendisi anlamalıdır,”7 eklinde
yanıtladı.

E

y Tanrım, ey Tanrım! Her sabah ve her ak am Senin
isminin zikredildi i bu Evin yükselmesi ve bu Binanın
in ası yolunda enerjisini sarf eden her bir kimseye yardım
etmen için, çarpan bir yürekle ve akan gözya larıyla Sana
yakarıyorum.
Ey Tanrım! Bu yapıya hizmet etmek için çalı an ve onu
dünyanın soyları ve dinleri arasında yükseltmek için
çabalayan her bir kimseye Senin ilahi bereketini indir.
nsanlı ın refahını yükseltmek maksadıyla giri ti i her iyi
amelde onu teyit et. Ona varlık ve bolluk kapılarını aç ve onu
yok olmayan Melekûtun hazinelerinin varisi kıl. Onu
34

insanlar arasında Senin ihsanlarının bir i areti yap ve Senin
inayet ve lütfunun dalgalarıyla dalgalanan cömertlik ve ba ı
denizinle güçlendir. Gerçekten de, Sen Cömert, Merhametli ve
Fazıl Sahibisin. 8
Hz. Abdülbaha

F

onlar için fedakârlıkta bulunmu olanlar sadece fakir
Bahailer de ildir. Birçok zengin Bahai de Emre cömertçe
ba ı ta bulunabilmek için kendilerini ahsi rahatlarından
mahrum etmi lerdir. Bunlardan biri, çok varlıklı olan fakat
sade bir ya am sürdüren ve Fonlara büyük miktarlarda
ba ı ta bulunan, Tanrı Emri’nin Eli Amelia Collins’ti.
Kendisi için çok az para harcardı ve hayatının sonlarına
do ru tek bir odada, mümkün olan en az ahsi e yayla
ya ıyordu. Onun ne e kayna ı, çok sevdi i Emrin ilerlemesi
için mal varlı ından ba ı ta bulunmaktı. Çe itli Fonlara
yaptı ı cömert ba ı lardan asla bahsetmezdi ve hiçbir takdir
ve övgü beklemezdi; fakat bu sessiz ba ı ları Dünya
Merkezi’nde geni arazilerin alımına, Bahai Mabetleri ve
Merkezlerinin in aatına, kitap basımına, tüm dünyada tebli
projelerinin yürütülmesine ve birçok muhaciri desteklemeye
katkıda bulunuyordu.
Emre sürekli verdi i bu yüksek tutarlı hediyelerin en
de erli özelli i verildikleri ruh haliydi. Hz. Bahaullah’a iman
etti i günden itibaren Bayan Collins hayatını O’nun Emri’ne
adadı ve son nefesine kadar zamanını ve enerjisini vererek,
O’nun Emri’ne çok çe itli yollarda hizmet etti.
Bayan Collins bir keresinde, tek arzusunun
Hz. Abdülbaha’nın Vasiyetnamesi’nde yazılı olana itaat
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etmek oldu unu söylemi ti – yani Bahailerin Emrin Velisi’ni
mutlu etmeye çalı maları gerekti i. Hayatındaki itici güç,
yaptı ı her eyin ardındaki yönlendirici prensip i te buydu.
Amerika ve Kanada Milli Ruhani Mahfili’nde hizmet etti i
yirmi yıl boyunca her oy verdi inde, her öneri yaptı ında, bir
seyahate çıktı ında veya bir fikrin pe inden gitti inde kendi
kendine, “Bu, Hz. evki Efendi’yi mutlu eder miydi?” diye
sorardı.
Bayan Collins, Emrin Velisi’nin dile getirmi oldu u
herhangi bir arzuyu yerine getirme fırsatını asla kaçırmadı.
Bir gün, Milli Mahfilin Wilmette’teki bir toplantısına tela la
giderken Mabedin kar ısındaki sokakta bir evin satılık
oldu unu fark etti. O anda Emrin Velisi’nin yıllar önce,
Bahailerin Mabedin etrafında müsait olan evleri satın
almalarını te vik eden bir beyanını hatırladı. Emlakçı ile
hemen ileti ime geçip evi Emir için satın aldı.

G

erçek Mabet bizzat Tanrı Sözü’dür; çünkü bütün
insanlık ona dönmelidir ve o bütün insanlık için birlik
merkezidir… Mabetler birle tirici ilahi gücün sembolleridir,
böylece insanlar orada bir araya toplandı ında … yasanın
kendileri için nazil oldu u gerçe ini ve yasanın onları
birle tirece ini hatırlasınlar.9
Hz. Abdülbaha

36

D

ünyada in a edilecek ilk Bahai Mabedi, A kabat,
Türkmenistan’daydı. Afnanlar’dan§ birisi in aatın
gözetimini üstlendi ve bütün servetini bina için harcadı.
Birçok ba ka insan da gönülden fedakârlıklar yaparak,
Hz. Bahaullah adına yapılan ilk Ma rık’ul-Ezkâr’ın in asına
yardım etme onuruna nail oldular. Örne in, ran’daki
kadınlar kubbe üzerine yaldızlı kaplamanın yapılması için
gereken son ödemeyi tamamlamak adına mücevherlerini
sattılar.
Kaydedilen hikâyelerden biri öyledir:
Tahran Mahalli Ruhani Mahfili, dostlar için büyük bir
toplantı yapmaya ve onları A kabat’taki Mabedin in asına
katkıda bulunmaya davet etmeye karar verdi. Ba arılı genç bir
i adamı olan Azizi, Mahfilden toplantının kendi evinde
düzenlenmesini rica etti. zni aldıktan sonra dostlarını
a ırlamak üzere bahçesini hazırlamaya koyuldu. A açları
yıkadı ve dalların arasına ı ıklar astı. Daha sonra
arkada larından ve kom ularından yeri kaplamaya yetecek
kadar halı ödünç aldı ve o dönemde gelenek oldu u üzere
misafirlerin oturaca ı rahat minderler yerle tirdi. Toplantı
ba ladı ında mekân çok güzel görünüyordu.
Dualar okunduktan ve konu macı toplantının amacını
açıkladıktan sonra, Azizi katkıda bulunan ilk ki i oldu.
Hâlihazırda sahip oldu u her eyi hesaplayıp üç parçaya
ayırmı tı. Azami bir ne e ile e i, kızı ve kendisi adına olmak
üzere hepsini ba ı ladı.
Sahip oldu u her eyi Ma rık’ul-Ezkâr için verirken,
Azizi yakında Tahran’ın en zengin adamlarından biri
olaca ını bilemezdi.
§

Hz. Bab’ın akrabaları
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F

eride, Almanya’ya okumaya gitmi olan genç bir ranlı
Bahai idi. Ailesi Feride’yi Alman Bahailerin evine
bırakmı tı ve kendisi üç çocu a sahip olan Herma
Muhlschlegel, Feride’ye de ailesinin bir üyesi gibi
davranıyordu.
Feride bir gün tramvaydan inerken feci bir kaza geçirdi.
Sol baca ı ve sa aya ı hareket eden tramvayın altında
kalmı tı, baca ı kötü bir ekilde kırıldı ve aya ı tamamen
ezildi. Birkaç günlük tedaviden sonra ayak iyile medi i için
doktorlar sa baca ın dizden a a ı kısmını kesmeye karar
verdiler.
Feride’nin Alman arkada ları sarsılmı lardı. Doktorlara
baca ın kesilmesi dı ında bir alternatif olup olmadı ını
sordular ve Feride ile birlikte uzun ve sancılı bir sürece
girmeye hazır biri varsa, aya ın iyile me ihtimali olabilece i
cevabını aldılar. Hasar gören ayak o ki inin mide derisinin
altına dikilecek ve deri aya a a ılanana kadar orada
tutulacaktı.
Herma derhal bu karma ık ameliyata girmek için gönüllü
oldu. Kendisine kar ıla aca ı zorluklar ve olası hayatî tehlike
anlatıldı, ancak sonuçlarına katlanmaya istekliydi. Feride
gözlerinde ya larla bu riski almamasını rica etti. Fakat Herma
kararını vermi ti. Feride’ye, “Annen seni bana emanet etti ve
kendi kızım için de aynı eyleri yapardım,” dedi. Feride bu
duruma inanmakta güçlük çekiyordu. Gerçek hayatta böyle
eyler yapacak insanlar olabilece ini daha önce hiç hayal bile
etmemi ti. Her zaman böyle fedakârlıkların ancak hayal
ürünü kitaplardaki azizler tarafından yapılabilece ine
inanmı tı.
Ameliyat gerçekle tirildi ve Feride’nin aya ı Herma’nın
mide derisinin altına sıkıca dikildi. Her ikisinden birinin ufak
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bir hareketinde do an fiziksel ızdırap tahayyül edilebilir.
Özellikle Herma daimi bir acı içerisindeydi, fakat hiç ikâyet
etmiyordu. Vücudu Feride’nin ezilen aya ını tedavi ederken
ve derisi adım adım hasarlı uzva a ılanırken, günler ve
haftalar boyunca hareketsiz bir ekilde yattı. Daha sonra
bedeni ya amakta oldu u korkunç sürece iddetli bir ekilde
tepki gösterdi. Ate i yükseldi ve çok hastalandı. Kan
zehirlenmesi ya adı ı a ikârdı ve hayatını kaybetme
tehlikesiyle kar ı kar ıyaydı. Bu sebeple doktorlar iki hastayı
ayırmaya karar verdiler.
Bir süre sonra Herma sa lı ına kavu tu ve fedakârlı ının
kar ılıksız kalmadı ını ö renme mutlulu unu ya adı. Derisi
Feride’nin aya ına nakledilmi ve baca ı kesilmekten
kurtarmayı ba armı tı.
Yaptıklarına kar ı duydukları minnetten dolayı Feride’nin
ebeveynleri Herma’ya Kutsal Topraklar’a ziyarete gitmesi için
gereken biletin ücretini vermeyi teklif ettiler. Herma her
zaman Kutsal Makamları ziyaret etmenin özlemini çekmi ti
ve imdi nihayet, hayalleri gerçekle ebilecekti. Aynı zamanda,
Herma bir daha hiçbir zaman fonlara ba ı ta bulunmak
üzere böyle yüksek miktarda toplu paraya sahip
olamayabilece ini de biliyordu. Almanya’da bir Bahai Mabedi
yapılacaktı ve inananlar arsayı satın almak için mümkün
oldu u kadar ba ı ta bulunuyorlardı. Kolay bir karar de ildi
ancak sonunda Herma ziyaretinden feragat etmeye karar
verdi ve bilet ücretini imdi o güzel Mabedi görebildi imiz
arazinin alımında kullanılmak üzere ba ı ladı.
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P

anama, Orta Amerika’daki Ma rık’ul-Ezkâr’ın in a haberi
bütün dünyaya yayılmı , Bahailerin ya adı ı en ücra
köylere bile ula mı tı.
Afrika’nın ormanlarındaki bir köyde düzenlenen bir
toplantıda dostlar Ma rık’ul-Ezkâr’ın önemini tartı ıp
Panama’da yapılan Mabet hakkında konu tular. Mabedin
yapımına katkıda bulunma arzusu duyan ya lı bir kadın
kulübesine gidip sahip oldu u eyi getirdi: üç adet yumurta.
Toplantıda
bu
yumurtaların
nakit
paraya
dönü türülmedi i sürece ba ı olarak kullanılamayaca ını
fark eden bir muhacir vardı. Bunun üzerine yumurtaları aldı
ve ücretini ödedi ki bu da yirmi be Amerikan sentine
e de er bir tutardı. Bu para ya lı kadın adına Nijerya Milli
Ruhani Mahfili aracılı ıyla Panama Milli Ruhani Mahfili’ne
gönderildi. Panama’dan ya lı kadına katkısından dolayı
te ekkür eden bir makbuz gönderildi ve sonunda orman
köyündeki ya lı kadına ula tı.
Tanrı Emri’nin Eli Amatü’l-Baha Ruhiye Hanım
Afrika’da seyahat ederken, aralarında me hur Zambiya
Cumhurba kanı Kaunda’nın da bulundu u birçok devlet
ba kanı tarafından a ırlandı. Konu maları sırasında Ruhiye
Hanım Kaunda’ya üç yumurtanın hikâyesini anlattı. Ba kan,
tüm dünyadaki Bahailerin yaptıkları eyde nasıl birlik içinde
olduklarını gösteren bu dokunaklı hikâyeden çok etkilendi.

B

a ka bir Afrikalı köylü de bir tavuk aldı ve Panama’daki
Mabede adadı. Tavu u besledi ve yumurtalarını satarak
kazandı ı parayı Mabet Fonu’na gönderdi.
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P

anama’daki Mabet için bir ba ka de erli ba ı , iki tane
Hindistan cevizi dı ında verecek bir eyleri olmayan iki
Afrikalı Bahai tarafından yapıldı. Mabet için ba ı ların
toplandı ı yere kadar uzun bir mesafeyi yürüdüler ve
mütevazı hediyelerini sundular. Hindistan cevizleri satıldı, bir
makbuz yazıldı ve para toplanan di er miktara eklendi.
Bu hikâye Mabedin açılı ı sırasında Panama
Cumhurba kanı’na anlatıldı. O da böyle mütevazı bir
hediyeye gösterilen saygıdan çok etkilendi; dünyanın her
yerinden ve her kesimden Bahai’nin kendi ülkesinde yapılan
bu güzel Mabede nasıl yardım etmi olduklarından duydu u
memnuniyeti hayranlıkla ifade etti.

M

a rıku’l-Ezkâr görünürde her ne kadar maddi bir
yapıysa da fakat ruhani bir etkisi vardır, gönülleri
birbirlerine ba lar ve insanların bir araya toplanmalarını
sa lar.10
Hz. Abdülbaha

B

irçok ülkeden gelen Bahailer Panama Ma rık’ulEzkâr’ının açılı ı için bir araya gelmi ti ve Ruhiye Hanım
kendilerine hitap ediyordu. Ansızın, dü ünmeden öyle dedi,
“Bu Mabedin açılı ından bir miktar birikimi, in a edilecek bir
sonraki Bahai Mabedi için göndermenin çok güzel olaca ını
dü ünüyorum.” Ve Mozambik’teki bir Bahai mahkûm
tarafından yapılıp kendisine gönderilmi bir fildi i yüzü ü
satı a çıkardı.
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zleyicilerin arasında, çok zengin olmayan ama elinde çok
büyük bir zümrüt ta ı olan Hawaili bir kuyumcu vardı. Fildi i
yüzü ün kar ılı ı olarak bu zümrüt ta ını teklif etti. Panama
Milli Ruhani Mahfili’nin Sekreteri Hawai’ye gitti ve bu
esnada geni altın bir çerçeveye oturtulmu olan zümrüt
ta ını teslim aldı. Yüzü ü 1973’teki Uluslararası Konven ın
sırasında Ruhiye Hanım’a verdi ve o da Konven ın’da hazır
bulunan ran Milli Ruhani Mahfil üyelerine emanet etti.
Kendilerine öyle dedi: “Bunu sizin Mahfilinize emanet
edece im. Kim en yüksek tutarı teklif ederse sahibi olabilir
ve bu ise bir sonraki Plan’da in a edilecek Ma rık’ul-Ezkâr
için yapılan ilk ba ı olacaktır.”
Zümrüt yüzük ran’da inanılmaz bir miktar para getirdi,
100.000 Amerikan doları. Mozambik’teki mahkûmun yaptı ı
basit fildi i yüzük bir dolardan daha dü ük bir miktara mal
olmu tu, fakat yüzü ü sunmadaki sevgisi ve samimiyeti
mucizelere yol açtı. O tek dolar, yüz bin kat katlandı ve
Hindistan’ın muhte em Ana Mabedi’nin in aatı için ilk ba ı
olmu oldu.

F

onlarla ilgili sahip oldu umuz en dokunaklı hikâyelerden
bir tanesi Hindistan'daki Ma rık’ul-Ezkâr'ın arazisinin
nasıl satın alındı ını anlatır.
Emrin Velisi, Delhi ehri eteklerinde bulunan ve bir
büyük ve dört çok daha küçük arsadan olu an ve toplamda
yakla ık yirmi iki buçuk dönüm olan bir arazi parçasının satın
alınması için onayını vermi ti.
Bu olay 1953'te gerçekle ti ki o tarihte dünyanın o
bölgesinde pek fazla Bahai yoktu ve be arsanın satın
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alınması için gerekli olan 140.289 rupi** hatırı sayılır bir
tutardı.
Milli Ruhani Mahfil, idaresi altındaki her bölgeye bu
tutarın bir bölümünü payla tırdı ve Mahfil üyeleri de i ik
yerlerdeki dostları ziyaret etmeye, Mabedin önemini
anlatmaya ve arazinin satın alınması için ba ı ta bulunmaları
konusunda onları te vik etmeye koyuldu.
Mahfilin iki üyesi bir gün Erde ir Rüstempur'un
Haydarabad’daki mütevazı lokantasına ula tılar. Erde ir,
Hindistan'da para kazanabilmek için henüz on ya ındayken
ran'da do up büyüdü ü köyden ayrılmı tı. O anda üzerinde
olan kıyafeti haricinde cebinde 1 Amerikan dolarına denk
gelen tutar ve birkaç parça kuru ekmek vardı. Zorlu bir
yolculu un ardından Bombay'a ula mı ve kendisi de
Zerdü ti oldu u için ranlı bir Zerdü ti'nin lokantasında i
bulmu tu. Çok çalı ıyordu ve kendine ait bir lokantasının
olabilece i günün hayalini kurarak kazandı ı her paiseyi††
kenara koyuyordu. Uzun yıllar sonra nihayet Haydarabad’da
mütevazı bir lokanta açmayı ba armı tı ve Bahai Dini'ni de
orada duymu tu.
Erde ir, Hz. Bahaullah'a â ık olmu tu ve kendine ait bir
i yerine sahip olmayı arzuladı ı zaman hissetti i hararetli
evkle O'na hizmet etmeyi arzuluyordu.
te iki Milli Mahfil üyesinin Haydarabad’da kendilerini
buldukları yerin sahibi bu adamdı. Erde ir onlardan
Ma rık’ul-Ezkâr için satın alınacak arazi ve ihtiyaç duyulan
para hakkında bilgi sahibi oldu. Sonra da misafirlerinden,
acilen ilgilenmesi gereken bir konu oldu unu ve kendisini
beklemelerini rica etti. Geri döndü ünde onların önlerine
**
††

Yakla ık 20.000 Amerikan doları
100 paise 1 rupiye e ittir.
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bütün servetini nakit olarak koydu. Hayatı boyunca
biriktirdi i tüm parayı gidip bankadan çekmi ti ve
kasasındaki henüz saymadı ı tüm parayı da eklemi ti.
Toplam tutar 100.190 rupi idi.
ki misafir, ça rılarına yapılan bu sıra dı ı kar ılık
kar ısında hayretler içinde kaldılar. Temkinli olarak
sordukları sorulardan anla ılıyordu ki Erde ir kendi için tek
bir rupi bile kenara koymamı tı. " ini nasıl sürdüreceksin?"
diye sordular. "Bu para benim de il," diye yanıtladı Erde ir.
"Bu para bana Hz. Bahaullah tarafından verilmi ti ve ben
sadece muhafaza ediyordum. imdi bunu O'na geri
verebildi im için mutluyum. E er bu O'nu memnun ederse
ihtiyacım olanı bana tekrar verecektir." Onunla tartı mak
bo unaydı ama iki dostu ona yalvardılar ki en azından acil
ihtiyaçları için 190 rupi saklasın.
100.000 rupilik cömert hediye, Ma rık’ul-Ezkâr için
gerekli olan be arsanın ilk ve en büyü ünün tüm bedelini
kar ılıyordu. imdi kalan di er dört arsa için sadece 40.000
rupiden biraz daha fazla paraya ihtiyaç kalmı tı.
Erde ir hayatının fırsatını görmü tü ve en ufak bir
tereddüt bile olmadan bu fırsatı de erlendirmi ti. Sanki
bütün bu yıllar boyunca Rabbine çok de erli bir ba ı
sunabilmek için çabalamı ve para biriktirmi ti. Ve i te bu
yüzden Erde ir Rüstempur'un ismi, Hindistan’daki Mabedin
arazisinin nasıl satın alındı ını ö renen herkese ilham
vermeye devam edecektir.
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M

abet için toplanabilecek Fonlarla ilgili bazı planlar
hakkında sormu sunuz. Hz. evki Efendi en iyi ve
en asil yöntemin, kendili inden ve Emrin ilerlemesi için
fedakârlık etme duygusuyla gönüllü ekilde yapılan ba ı lar
oldu una inanmaktadır. Bu Mabet fedakârlıkla in a
edilmelidir. Gerçekten kıymetli olan yöntem i te budur.11
Hz. evki Efendi adına yazılmı bir mektuptan

H

indistan'daki Bahai Mabedi’nin in ası için gelen ilk
ba ı lardan biri, aynı günlerde bir ba ka Ma rık’ulEzkâr in a edilen Samoa'daki Bahai çocukları için yapılan
ahlak dersi sınıfından (eskiden çocuk sınıfına ahlak dersi
denirdi) geldi.
Haber bültenleri aracılı ıyla Hindistan'daki Mabedin
haberi di er ülkelerdeki Bahailere ula tıkça, dünyanın her
yerinden para gelmeye ba ladı. Önce damla halinde, sonra da
düzenli bir akı la, sevgi dolu mesajlarla ba ı lar ula tı. En
büyük ehirlerden yerkürenin her kö esine yayılmı ücra
köylere kadar her yerdeki Bahailer bir ba ka Ma rık’ul-Ezkâr
in a etme inayetine ortak olmayı arzuluyordu. Sergiledikleri
birli e tanık olmak ola anüstüydü ve gerçekten tek bir ailenin
üyeleri oldu unu kanıtlıyordu.
O dönemlerde iddetli zulümlerle kar ı kar ıya olan
ran'daki Bahailer ba ı larını gönderemiyorlardı ama ba ka
ülkelerdeki inananların birço u onların adına cömertçe
ba ı ta bulunuyordu. ran'da Emir adına canlarını yakın
zamanda vermi olanların hatırası büyük bir ilham kayna ıydı
ve ba ı lar genelde onların adına yapılıyordu.
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Hindistan'ın kendisinde ba ı lar ülkenin her yerinden
geliyordu. Hindistan'da Bahailerin ya adı ı yakla ık 30.000
yerle im birimi vardır ve bunlardan bazıları yoksulluk
sınırının çok altında olan köylerdir. Batı Bengal'de yer alan
bunun gibi on iki köydeki Mahalli Ruhani Mahfillerin her biri
Ma rık’ul-Ezkâr için birer rupi toplama hedefi koyup bu
hedefe ula tılar. Bu on iki rupi en dokunaklı ba ı lardandı.
Ba ka dokunaklı ba ı lar da vardı. olapur'dan yeni bir gelin
gümü takısını verdi; Gucarat'tan altı ya ındaki bir kız çocu u
günlük birikimi olan on paiseyi‡‡ ba ı ladı ve Nasik
bölgesinden bir köylü sahip oldu u her eyi sundu: iki
paiselik bir madeni para. Parası olmayan bazıları pirinç ve
bu day gibi tahıllar veya eli leri ve ba ka mallarını verdiler.
Dang kabile bölgesinden bir Bahai, el örgüsü bir sepet ve bir
ba kası sm-i Azam oyma i i ba ı ladı. Bir kadın, köyünden
en yakın kasaba olan Poona'ya kadar Mabet için vermek
istedi i be kilo bu dayı ba ının üzerinde ta ıyarak yürüdü.
Poona'nın Bahaileri bu dayı kendi aralarında açık artırmaya
çıkararak 1.400 rupi topladılar. Bir ba ka köylü kadının
ba ı lamak için iki Hindistan cevizi vardı. Poona Bahaileri
onları da açık artırmaya çıkardı. Muhtemelen 4 rupiden daha
fazla etmeyen Hindistan cevizleri Mabet Fonu için 200
rupiye ula tı. Bir de bir trafik kazasında tüm aile bireylerini
kaybeden Çandigarlı genç bir erkek ahbap vardı. Sahip
oldu u en de erli eyi olan foto raf albümünü ba ı ladı.
Mabedi ziyaret eden bir Hintli bilim adamı öyle dedi:
"Tac Mahal bir kralın gücüyle in a edilmi ti, fakat siz bu
ihti amlı yapıyı sevginin gücüyle in a ediyorsunuz."

‡‡

Hindistan'ın para birimi olan rupinin yüzde biri
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H

er ne kadar Bahailer Hindistan Mabet Fonu’na
cömertçe katkıda bulunmu olsalar da, mevcut paranın
in aat masraflarını kar ılayamadı ı kriz zamanları oldu. Bu
durumlarda özel bir ça rıda bulunulur ve inananlar gerekeni
yapardı.
Para bulunamazsa in aatın durdurulmasının gerekece i
böyle bir kriz anında kar ıla ılan engel, altın ve
mücevherlerini Mabet için veren Bombaylı kadınlar
sayesinde a ıldı. Altın bileziklerini çıkardılar, biriktirdikleri
altınları ve özel durumlar için sakladıkları pahalı mücevherleri
verdiler. Birço u kıymetli aile yadigârları dâhil sahip oldu u
her eyi verdi. Böylece yüklü bir miktar para toplandı ve bu
krizin üstesinden gelindi.
Ba ı toplamakla ilgilenen kadınların nakletti i dokunaklı
hikâyelerden iki tanesi öyledir:
Bir yerde, evin hanımıyla konu urlarken sekiz ya ındaki
o lu dikkatle dinledi. Daha sonra, “Ben de bir eyler verebilir
miyim?” diye sordu unda kadınlardan biri neyle kar ıla aca ının tam olarak farkında olmadan, “Tabii ki,” diye
yanıtladı. Çocuk yeni saatini çıkardı ki bu onun sahip oldu u
ilk saatti ve bunu Mabet için verdi.
Ba ka bir evde ise Bahai olan bir hizmetçi kadın neler
oldu unu sordu. Bombay’daki Bahai kadınların Mabet için
mücevherlerini verdikleri açıklandı. Epey gücenmi bir halde,
“Neden bana söylenmedi?” dedi, “ben de bir ey vermek
istiyorum.” Hizmetçinin ne kadar fakir oldu unu
bildiklerinden kimsenin aklına onun da verecek bir eyleri
olabilece i gelmemi ti. Ancak kendisi, o zamana dek sahip
oldu u tek altın parçasını verdi – o lu evlenirken kendisine
verilen küçük bir altın madalyon.
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H

indistan’da iki gözünde de katarakt olan fakir bir Bahai
ya ıyordu. Doktor onu e er yakın zamanda ameliyat
olmazsa iki gözünü de kaybedece i konusunda uyarmı tı ve
o da büyük zorluklarla ameliyat için bir miktar para
toparlamayı ba ardı. Daha sonra On Dokuz Gün
Ziyafeti’nde, Delhi’deki Mabet için fonlara acil ihtiyaç
oldu unu duydu. Eve gitti ve gözleri için kenara koydu u
parayı getirdi.
Birkaç Bahai, bu inanan dostlarının Mabet in aatına
yardımda bulunmak için görme yetisinden vazgeçerek yaptı ı
inanılmaz fedakârlıktan ancak üzerinden uzun zaman
geçtikten sonra haberdar olabildiler.

F

eragat ve özverimizin derecesi ne kadar yüksek, katkıda
bulunan inananların yelpazesi ne kadar geni olursa, bu
e siz ve kutsal Bina’dan yayılacak hayat verici kuvvetler de o
kadar görünür hale gelecektir.12
Hz. evki Efendi

H

z. Bahaullah’ın Do um Günü’ydü ve bu özel olayı
kutlamak için bir araya gelen Hindistan’daki Nagpur
Bahailerinin moralleri yüksekti. Ba kan tarafından onların
sırasının geldi inin duyurulmasını bekleyen çocukların
arasında ise özel bir heyecan vardı.
Çocuklar Mabet için ne kadar para topladıklarını görmek
için uzun zamandır bugünü beklemi lerdi. Mabet Fonu için,
içine para koysunlar diye hepsine kilden yapılmı küçük
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kumbara kaplar verilmi ti. Aynı zamanda Hz. Bahaullah’ın
Do um Günü’nde ne kadar para biriktirdiklerini görmek için
bu kapları kırabilecekleri söylenmi ti.
Kumbaraların kırılma zamanı geldi inde, her çocuk tek
tek öne çıktı ve kumbarasını yere hızla çarparak kırdı.
Neredeyse her kap a zına kadar dolmu ve etrafa saçılan
bozukluklar evkle toplanıp bir kenara yı ılmı tı. Kaplar
kırıldıkça heyecan giderek arttı, yeti kinler de çocuklar kadar
e lencenin tadını çıkartıyorlardı.
Sonunda ya ça daha büyük olan çocuklar paranın
sayılmasına yardım ettiler ve Mabet için çok para
topladıklarını ö renince hepsi gurur duydular.

B

ahai toplumlarının ço u Fonlar için para toplarken
benzer bir yöntem kullanırlar. Örne in, Guatemala’da
Huehuetenango Mahalli Ruhani Mahfili her üç ayda bir
Bahailerin beraber bir ak amı keyifle geçirdikleri bir parti
düzenler ve bu partiye her aile kumbarasını getirir – yani üç
ay boyunca biriktirdikleri bozuk paraları koydukları bir kutu.
Kumbaralar açılır ve para büyük bir Fon kutusuna
doldurulur. Sonra para sayılır ve kısa zamanda herkes toplum
tarafından ne kadar ba ı yapıldı ını ö renir.

K

… Bahaileri, gelecekteki Mabetleri için bir arazi satın
almayı planlıyorlardı. Herkes bu giri imin ve Milli Fona
yapılan ba ı ların öneminin farkındaydı. Ahbaplar
ba ı layabileceklerinin hepsini verdiler ama hâlâ açık vardı.
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Bu yüzden ki isel e yalarının bazılarını kendi aralarında
satmak üzere ba ı ladılar.
Aralarından biri yeni arabasını ba ı ladı. Milli Mahfil
arabayı satmakta güçlük çekti, bu yüzden ba ı ta bulunan ki i
arabayı kendi satın almayı teklif etti, ama o da yeterli paraya
sahip de ildi, o yüzden arabanın parasını taksitle vermeye
karar verdi.
Gereken para sonunda toplandı ve arazi satın alındı.

H

intli bir Bahai olan A..., Andaman adalarını ziyaret
ediyordu. Oradaki dostlara, Ma rık’ul-Ezkârları için bir
arazi parçası satın almak istedi ini söyledi, fakat arazi satın
alınmaya elveri li hale geldi inde, A...’nın niyetinden
haberdar olmayan bir ba ka Hintli Bahai olan K… arazinin
tüm bedelini cömertçe ba ı ladı. Bu iki adam yakın
arkada tılar, biri Müslüman di eri ise Hindu geçmi e sahipti.
A... olanları duydu u zaman K...’ya gidip öyle dedi:
“Sevgili dostum, bu Mabet için o araziyi satın almayı
gönülden arzu ediyordum. Mademki sen onu satın aldın,
lütfen izin ver de benim de bunda bir payım olsun.” Ve
böylece bu iki dost maliyeti payla tılar.
Bir Müslüman’ın ve bir Hindu’nun Hz. Bahaullah’ın
makamını tanıyıp O’nun Emrine hizmet etmek için
birbirleriyle yarı maları, Hz. Bahaullah’ın mucizelerinden
biridir.
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Uluslararası Fon

H

z. Abdülbaha bir zamanlar Bombay’daki Bahailere bir
telgraf gönderip, Kermil Da ı’nda arazi satın almak için
çok acil olarak paraya ihtiyaç oldu unu bildirmi ti.
Mahalli Ruhani Mahfil ehirdeki tüm Bahaileri hemen bir
araya getirdi ve aldıkları bu mesajın ne kadar önemli ve acil
oldu unu açıkladı. Ahbaplar kendileri için bir hedef koydular
ve ihtiyaç duyulan tüm miktar toplanana kadar da ılmamaya
karar verdiler.
Bahailerin arasında bir adam vardı ki o gün dükkânını
satmı tı ve parayı yanında, ku a ının içinde ta ıyordu. Ba ı ta
bulunan ilk ki i o oldu. Katkının ona dü en payı olarak tüm
sermayesini masanın üstüne koydu. Daha sonra di er
ahbaplar ardı ardına cömertçe ve en üstün fedakârlıkla,
sadece bir kere de il fakat tekrar tekrar, sabahın dördünde
istenen miktar toplanana kadar ba ı ta bulundular.
Birkaç saat sonra bu para Arz-ı Akdes’te bulunan
Hz. Abdülbaha’ya gönderildi.

H

z. Bab’ın Kermil Da ı’ndaki mübarek Makamı’nın
üzerine güzel bir üst yapı in a ediliyordu. Emrin Velisi
bu müjdeyi Bahai dünyasına telgrafla duyurdu ve in aata
katkıda bulunmaları için inananlara ça rı yaptı. Onlara bu
projenin öneminden bahsetti, Hz. Bab’ın Tanrı’nın Emri için
hayatını nasıl feda etti ini hatırlattı ve O’nun Makamı’nın
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güzelle tirilmesi için verebilecekleri her eyi vermelerini
istedi.
ran’da bu haber ehirden ehre ve köyden köye yayıldı.
Her yerdeki Bahailerin bu haberi duyduklarından ve
kendilerine bu e siz yapının in aatına katkıda bulunma fırsatı
verildi inden emin olmak için gezici mübelli ler ülkenin ücra
kesimlerine gönderildi.
Küçük bir köyün Bahaileri bir gece geç saate kadar
oturup kendilerine gelen bir ziyaretçinin, Hz. Bab’ın
Makamı’nın üzerine in a edilecek muhte em üst yapı
hakkındaki konu masını dinlediler. Onlara Emrin Velisi’nin
dünya Bahailerine gönderdi i mesajdan bahsetti ve onlar da
tüm yürekleri ile mümkün olan her eyi ba ı layarak kar ılık
verdiler.
Toplantıdan sonra Mahalli Ruhani Mahfilin üyeleri ve
gelen ziyaretçi oturup verilen taahhütleri okudu ve toplanan
parayı saydı. Taahhütlerden biri okunduktan sonra kısa bir
sessizlik oldu ve sonra birisi öyle dedi: “Çok açıktır ki
burada bir hata var. Samet Amcanın verecek yüz tümeni§§
olmasının imkânı yok. Kendisi okuma yazma bilmedi ine
göre taahhüdünü yazdırdı ı ki i muhakkak bir hata yapmı
olmalı.”
Ziyaretçi, “Samet Amca kimdir?” diye sordu ve aldı ı
cevap uydu: Samet Amca ihtiyaçlarını zor kar ılayabilen,
altmı ya ın üstünde, adanmı bir Bahai idi. Sahip oldu u tek
ey bir e ekti. Kendisine güvenen dükkân sahiplerinden borç
kar ılı ı, pahalı olmayan ufak ürünler alıp e e ine yüklerdi;
sonra da etraftaki daha küçük köy ve kasabalara gidip bu
ürünleri satardı. Bu turlarından dönerken dükkân sahiplerine
borcunu öder ve satı larından elde etti i kâr ile ya amını
§§

100 tümen, yakla ık 14 dolar eder.
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sürdürürdü. Ve imdi Samet Amca Hz. Bab’ın Makamı için
yüz tümen vermeyi taahhüt etmi ti! Kesinlikle bir hata
olmalıydı. Bu teberru o ak am toplanan miktara eklenmedi
ve durumun daha sonra açıklı a kavu turulmasına karar
verildi.
Ertesi sabah ziyaretçi, ev sahipli i yapan ve aynı zamanda
toplantının yapıldı ı evin sahibi de olan Mahalli Mahfil
ba kanı ile kahvaltı sofrasında oturuyordu ki kapı çalındı.
Yüz tümenini vermek için Samet Amca gelmi ti. Ev sahibine
parayı uzatırken, “Biliyorum çok fazla de il; ama umarım
kabul edilir.”
Adam buna inanamadı. “Nasıl mümkün olur da sen bu
kadar çok para verebiliyorsun?” dedi. “Hepimiz biliyoruz ki
senin bir e ekten ba ka bir varlı ın yok.” “Haklısınız,” diye
gülümsedi Samet Amca. “Bu sabah e e imi yüz tümene
sattım.” Arkada ı ona tam bir a kınlık ile baktı ve öyle dedi:
“Tanrı kesinlikle senden böyle bir
ey yapmanı
beklemiyordu. imdi nasıl geçineceksin?” Yanıtlarken Samet
Amcanın sesinde bir sabırsızlık i areti vardı. “Hâlâ iki
baca ım var, öyle de il mi? Ürünleri kendi sırtımda ta ırım.”
Sonra da daha yumu ak bir ses tonu ile ekledi: “Hz. Bab, bu
Emir için hayatını feda etmedi mi? Emrin Velisi, O’nun
Makamı için sahip oldu umuz her eyi vermemizi istemedi
mi? Bir kul, Rabbi’nin iste ini nasıl geri çevirebilir?” Ve
gitmek için aya a kalktı ında u sözleri ekledi, “Merak
etmeyin; Tanrı bana göz kulak olacaktır.”
ki yıl geçti ve ziyaretçi kendini bir kez daha o köyde
buldu. Samet Amcayı gördü ve nasıl oldu unu sordu. Samet
Amca yüksek sesle güldü. “Ben size ne demi tim?” dedi,
“Tanrı bana çok iyi göz kulak oldu. Ben ona bir e ek verdim
ve O bana bir katır verdi. imdi oraya buraya birçok ürün
ta ıyabiliyorum ve daha öncekinden çok daha fazlasını
kazanıyorum.”
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F

ona yapılan bütün ba ı ların tamamen ve kesinlikle
gönüllülü e ba lı özellikte olması gerekti i ana ilkesini
her zaman akılda tutma gereksinimini size hatırlatmak
istiyorum. unun herkes için açık ve net olması gerekir ki, ne
kadar ufak ve dolaylı da olsa, zorlamanın herhangi bir ekli,
ba langıcından beri Fonun olu umunun temelinde yatan
prensibin bizzat köküne darbe vurur. Dikkatli bir ekilde
ifade edilen ve etkileyici ve saygın tarzdaki genel özelli e sahip
ça rılar bütün ko ullarda ho kar ılanmakla beraber, Emrin
yayılması için yaptı ı ba ı ın do asına, miktarına ve amacına
karar vermek tamamen her vicdanlı inananın takdirine
bırakılmalıdır.13
Hz. evki Efendi

1

952’de ran Bahaileri Emrin Velisi’nin Hz. Bab’ın
Makamı’nın üstyapısının in aatına yönelik katkıda
bulunmaya ça ıran mesajını aldıklarında, ülkenin her
yanından Milli Mahfile cömert ba ı lar hemen ula maya
ba ladı.
Tahran Bahailerinden, ba ı larını ehrin kuzeyinde
bulunan Milli Ofislerine veya Haziretü’l-Kuds’e götürmeleri
istendi. Yerde kalın bir kar tabakasının bulundu u son derece
sert bir kı ın tam ortasıydı ve ula ım için uygun vasıta
bulunmuyordu. Fakat bu durum, ba ı larını sunmak için
Ofise gelen sürekli Bahai akımını durdurmadı. Paraları,
mücevherleri, kameraları ve sunabilecek ba ka neleri varsa
getirdiler. Genellikle gece sokaklarda çok az ı ık olan, hatta
hiç ı ık olmayan Tahran’ın güneyinde ya ayan en fakirleri
54

bile, ak amları i ten eve döndükten sonra, havaya direnerek
ve kilometrelerce yürüyerek ba ı larını Haziretü’l-Kuds’e
götürürlerdi.
ran’daki Bahailerin verdi i bu kar ılık o kadar büyüktü
ki bir süre sonra Emrin Velisi Milli Mahfile bir telgraf
gönderdi ve Makam’ın in aatı için yeterince ba ı
toplandı ını ve daha fazla toplanmasına gerek olmadı ını
bildirdi. Bu haber, Emrin Velisi’nin telgrafı alındıktan sonra
ba ı ta bulunmak için gelen ahbaplara iletildi. Fakat onlar,
ço u gözü ya lı bir ekilde, milli sandık eminine ba ı ları geri
çevrilmesin diye yalvardılar. Özellikle ya lı bir bayan o kadar
acıklı bir ekilde a lıyordu ki sandık emininin yüre i parayı
geri çevirmeye el vermedi. Arz-ı Akdes’ten yeni bir talimat
gelene kadar parayı tutaca ını söyledi.
En sonunda Milli Mahfil, Emrin Velisi’ne bir telgraf
gönderip Kermil Da ı üzerinde daha sonra in a edilecek
binalar için bu ekstra ba ı ları kabul etmesi için yalvarmak
zorunda kaldı.

M

ansur ve arkada ı Ra it on iki ya ında Bahailerdi.
Hz. Bab’ın Makamı için in a edilecek üst yapıdan
haberdar olmu lardı ve yeti kinlerin toplayabildikleri kadar
çok para toplayıp Arz-ı Akdes’e göndermeye çalı tıklarını
biliyorlardı.
Bu iki genç, proje hakkında çok heyecanlandılar ve
Makam için kendilerinin de katkıda bulunması gerekti ine
karar verdiler. Fakat para bulmak çok zordu ve her defasında
birkaç kuru kenara koymak için yaratıcı yöntemler
kullanmaları gerekiyordu.
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Her iki genç küçük de olsa düzenli olarak Fona bir
miktar katkıda bulunmayı ba arıyordu, fakat ikisi de di erinin
bu parayı nasıl edindi ini bilmiyordu. Yıllar sonra birer
yeti kin olarak bir araya geldiklerinde ve artık bu konu
hakkında konu maya çekinmediklerinde, bu de erli
kuru ların nereden geldi ini birbirlerine anlattılar. Mansur,
evlerinde sıcak banyo yapma imkânları olmadı ı için
babasının haftada bir kere hamama gitmesi için para
verdi ini anlattı. Mansur her nasılsa bir hafta evde banyo
yapmayı ve di er hafta hamama gitmeyi ba armı tı. Bu
ekilde tasarruf etti i para Hz. Bab’ın Makamı’na gitti.
Ra it kuru üzümlerle para biriktirdi. O günlerde bazı belli
ba lı gıda ürünlerini ran’da tedarik etmek çok zordu.
Bunlardan bir tanesi ekerdi; o yüzden birçok insan çayları ile
beraber kuru üzüm kullanırdı. Ne zaman Ra it’e çayı ile
beraber yemesi için bir avuç dolusu kuru üzüm verilirse,
sadece birkaç tanesini yer ve gerisini bir kutuya koyardı.
Kutu doldu u zaman, kuru üzümleri kendisinden satın alan
babasına götürürdü. Ra it’in neden bu kuru üzümleri sattı ını
bilen babası kar ılı ında ödedi i tutarda hep cömert
davranmı tı.

T

anrı Emri’nin Eli Amelia Collins hiçbir zaman Emir için
büyük miktarlarda ba ı ta bulunma fırsatını kaçırmazdı.
Hz. evki Efendi’nin zamanında, Emrin Velisi Kermil
Da ı’ndaki Bahai mülklerini arttırdı ında ya da inananları
farklı ülkelerdeki Mabetleri ve Bahai Ofisleri için arazi
alımına katkıda bulunmaya te vik etti inde, Amelia Collins
istisnasız bir ekilde kendisine çek gönderen ilk isimlerin
arasında yer alıyordu. Bazı zamanlar, Hz. evki Efendi’ye
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duydu u derin sevgiden dolayı ve ki isel ihtiyaçları için ne
kadar az harcadı ını bildi inden ötürü Hz. evki Efendi’ye
de bir çek verir ve kendisi için kabul etmesini rica ederdi.
Emrin Velisi bu hediyeyi nezaketle kabul eder ve sonra onu
Emir için yapmakta oldu u bir projede kullanırdı.
Bayan Collins Hayfa’da oldu u bir zamanda Emrin
Velisi’ne bir çek verdi ve hâlihazırda çe itli Fonlara katkıda
bulundu unu söyleyerek, bu çeki bir hediye olarak kendi
ihtiyaçları için kabul etmesi hususunda yalvardı. Hz. evki
Efendi kendisine te ekkür etti ve çeki cebine koydu.
Bayan Collins bu olaydan bir süre sonra Hayfa’da,
ziyarete gelmi inananlarla Emrin Velisi’nin de hazır
bulundu u bir ak am yeme inde otururken, ziyaretçilerden
biri Hz. evki Efendi’ye Arz-ı Akdes’i ziyareti esnasında
orada herhangi bir hizmette bulunup bulunamayaca ını
sordu. Emrin Velisi kendisine duvar i çili i yapıp
yapamayaca ını sordu unda ziyaretçi ahbap bunu
yapabilece ini söyledi. Emrin Velisi, bu durumda ertesi gün
Behci’ye gidip Kutsal arazinin giri indeki Collins Kapısı’nın
tamirine yardım edebilece ini söyledi.
Bayan Collins, Emrin Velisi’nin kendisine ithaf etti i bu
büyük onuru ilk kez o ak am duydu ve Hz. evki Efendi’nin
bu kapının parasını kendisine verdi i çekle ödedi ini anladı.

B

u ise üzücü bir hikâye olacak:

Emrin Velisi zamanında bazı ahbaplar Arz-ı Akdes’te
ziyaretteydi. Etraflarındaki Makamların ve bahçelerin
güzelli inden o kadar etkilenmi lerdi ki ziyarette
bulundukları süre içerisinde Emrin Velisi’ne Emir için özel
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bir ey yapıp yapamayacaklarını sordular. Hz. evki Efendi
ülkelerine dönüp orada Emre hizmet etmelerini buyurdu.
Fakat onlar Arz-ı Akdes’te özel bir hizmette bulunmak
istedikleri konusunda ısrar ettiler. Makamların etrafındaki
bahçelerin geni letilmesine yönelik maddi teberruda
bulunmalarına izin vermesi için Emrin Velisi’ne yalvardılar.
Emrin Velisi nihayet razı oldu ve Kermil Da ı üzerinde bir
arazinin bir an önce satın alınması gerekti ini söyledi.
Kendilerine fiyatını açıkladı ve onlar çok heyecanlı bir ekilde
tüm miktarı kar ılayabileceklerini temin ettiler. Evlerine
döner dönmez parayı göndereceklerini söylediler.
Emrin Velisi bekledi fakat para hiçbir zaman ula madı.
Nihayet o araziyi kendisi almaya karar verdi inde fiyatı ilk
de erinin kat be kat üstüne çıkmı tı.

A

a ıdaki bölüm, Amerika Milli Ruhani Mahfili’nin
sandık eminine gönderilen bir mektuptan olup yazılı bir
rapordan alınmı tır:
“Annemiz bize Kermil Da ı’ndaki binalardan ve
tamamlandıklarında Küçük Barı ’ın yolunu açaca ından
bahsetti. Ba ka çocuklar korkuyorlar ama biz korkmuyoruz,
çünkü biz Bahai'yiz ve biliyoruz ki Küçük Barı ’tan sonra
Büyük Barı gelecek.
“Annemiz bize elli milyon dolara ihtiyacımız oldu unu
okudu. Bu çok para ve bizde bu kadar para yok, üzgünüz!
Fakat siz aynı zamanda çok komik bir soru sormu sunuz:
‘B R F L NASIL YERS N Z?’ ve sonra da bize cevabı
vermi siniz: ‘HER SEFER NDE B R ISIRIK ALARAK!’
Bu komik ve do ru… 14 Kasım’da annemiz bize bir do um
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günü partisi düzenleyecekti, geçti imiz günlerde dokuz ve
yedi ya ına bastık; fakat biz elli milyon dolarlık koca file
kendi ısırı ımızı vermek istedik, o yüzden annemize partinin
yerine parayı Tanrı’nın Kavisi’nin in aatına gönderip
gönderemeyece imizi sorduk. Annemiz bize evet dedi. Çek
ona ait ama para bize ait.”

D

orothy ve Martin evleneceklerdi ve çok sade bir dü ün
yapmaya karar verdiler. Büyük bir kutlama için
harcayacakları parayı Kermil Da ı’ndaki Kavis Projesi’ne
gönderdiler.
Ayrıca Bahai dostlarından ve akrabalarından, kendilerine
dü ün hediyeleri satın almak yerine Kavis’in etrafındaki
binalara ba ı ta bulunmalarını rica ettiler.

B

irkaç Bahai Avustralya’daki küçük bir kentte bir
toplantıda bir araya gelmi ti. çlerinden birisi, Kermil
Da ı’ndaki Kavis’in etrafındaki binalar için para toplamak
adına “sevinç dolu ba ı lar için özel bir gün” düzenlemeyi
planlamalarını önerdi.
Bir süre tam bir sessizlik oldu. Hiçbiri zengin de ildi ve
günbegün artan hayat pahalılı ı sebebiyle pek fazla para
biriktirme imkânları yoktu. Kısıtlı olan kaynaklarından bir de
Fonlar için para verme dü üncesi ilk ba ta pek ho gelmedi.
Belki de akılları ba ka ihtiyaçlara kaymı olabilirdi –
ödenecek faturalar, evde yapılacak tamiratlar, çocuklarının
ihtiyaç duydukları ayakkabılar. Fonlara destek olmak her
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zaman kolay de ildir; fakat Hz. Bahaullah’a olan sevgileri
genellikle inananların kalplerine egemen olur.
Dostlardan biri, “Neden olmasın?” dedi, “Ne zaman
düzenleyelim?” Di erleri de kısa süre içerisinde detayları
tartı maya dâhil oldular ve bu mutluluk verici olay için
Hz. Bahaullah’ın Do um Günü seçildi.
O mübarek günde, ne eli bir ruhla ve Allah’ın Mazharı’nı
tanımı olma lütfunun minnettarlı ı olarak, mütevazı gelirleri
olan bu küçük Bahai grubu O’nun Emri’ne cömertçe ba ı ta
bulundular. Ve toplanan parayı saydıklarında bin dolardan
daha fazla para toplamı
olduklarına neredeyse
inanamamı lardı!

K

ırsal Bölgedeki Kadınlar için Faizi Bahai Meslek
Enstitüsü’nü hiç duydunuz mu? Bu Enstitü
Hindistan’ın ndore bölgesindedir. Enstitü, bu bölgenin
tümündeki köylerden gelen, okula gitmemi kadınlar için
e itim ve mesleki kurslar sa lamaktadır.
Faizi Enstitüsü’nde e itim almı ve orada Bahai olmu
on dokuz ve yirmi ya larında iki genç kız, en fakir kabile
bölgelerinden gelmi lerdi. E itimlerini tamamladıktan birkaç
ay sonra bu iki kız UNESCO’nun sponsor oldu u ve
Uluslararası Okuryazarlık Görev Gücü tarafından organize
edilen “Ö renenlerin arkı Yarı ması” etkinli inde yer
aldılar. Otuz dört farklı organizasyon bu yarı maya katıldı.
Yarı macıların her biri kendi organizasyonları tarafından
takdim edilip, müzik aletleri e li inde Hintçe arkılar
söylediler. Bahai kızlar tek istisnaydı. Sahneye kabile
kıyafetleriyle tek ba larına çıkıp iki bin izleyiciye kendilerini
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tanıttılar. Kendi kabile ivelerinde besteledikleri arkıya hiçbir
ileri derecede geli mi müzik e lik etmiyordu.
arkılarının yarısında ı ıklar söndü ve mikrofon yakla ık
bir dakika çalı madı. Kızlar bu ilave imtihanı sıra dı ı bir
cesaretle kar ıladılar ve arkılarına devam ettiler. Jüri onları
duyabiliyordu ve bitirdiklerinde arkılarını Hintçeye tercüme
etmelerini istediler. Bahai ö retmenleri arkının sözlerini
tercüme etti. arkıda kızlar Bahai Enstitüsüne gitmeden önce
e itimsiz olduklarını anlatıyorlardı. Orada okumayı ve
yazmayı, saymayı, saati, a ırlık ve ölçüleri ö rendiklerini
söylüyorlardı. Kendi geçimlerini sa lamak için nasıl diki
dikecekleri ve diki
makinesini nasıl kullanacakları
ö retilmi ti. Karanlıktan aydınlı a çıkmı lardı ve imdi bu
ı ı ı köylerindeki karanlı ı da ıtmaya götürüyorlardı.
ki kız 1.000 rupi olan birincilik ödülünü kazandılar.
Hayatlarında daha önce hiç bu kadar para görmemi lerdi.
Gözlerinde ya larla ö retmenlerine yakla tılar ve “Tüm
bunlar Hz. Bahaullah’ın lütfundan ba ka bir ey de il. Bir
kısmını Fonlara vermeden bu paraya dokunmayaca ız,”
dediler. 100 rupi Kavis Projesi için ve 100 rupi Delhi’deki
Mabet için verdiler. Her birine kalan 400’er rupi ile diki
makinelerinin ilk taksitini ödediler.

B

ahai sayısının dünya nüfusuna oranla oldukça az ve
buna kar ılık ihtiyaç içindeki insanların sayısının çok
fazla oldu unu, hepimiz sahip oldu umuz her eyi ba ı lasak
bile çekilen acının sadece son derece küçük bir miktarından
daha fazlasını hafifletmeyece imizi her zaman aklımızda
tutmalıyız. Bu, yardıma muhtaç olanlara yardım etmememiz
gerekti i anlamına gelmiyor, elbette yardım etmeliyiz. Fakat
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Emre yapaca ımız katkılar insanlı ı açlık ve sefalet
yükünden kesin olarak kurtarmanın en emin yoludur; çünkü
sadece Hz. Bahaullah'ın kayna ı lahi olan sistemi
vasıtasıyladır ki dünya ayaklarının üzerinde tekrar durabilir
ve sefalet, korku, açlık, sava , vs. yok edilebilir. Bahai
olmayanlar bizim çalı malarımıza ba ı ta bulunamazlar veya
bizim adımıza i imizi yapamazlar; öyleyse gerçekten ilk
görevimiz kendi tebli çalı malarımızı desteklemektir, çünkü
ulusların iyile mesini bu sa layacaktır.14
Hz. evki Efendi adına yazılan bir mektuptan

Y

üce Adalet Evi tarafından ba latılmı olan önemli
projelerin ola anüstü sonuçları olmu tur ve dünyanın
her tarafında milyonlarca ki i bu projelerden u veya bu
ekilde istifade etmi tir. Ancak bu harikulade ba arılar
Hz. Bahaullah'ın her yerdeki takipçilerinin sürekli
fedakârlıkları olmadan mümkün olamazdı.
Bir keresinde Ortado u’daki küçük bir ülkenin Milli
Ruhani Mahfili, Uluslararası Fona göndermeyi arzu ettikleri
para miktarı için oldukça yüksek bir hedef belirlemi ti.
daresindeki Mahalli Ruhani Mahfiller, Milli Ruhani Mahfilin
taleplerini kar ılayabilmek için ellerinden geleni yaptılar
ancak gerekli miktarı toplamayı ba aramadılar.
Bu durum Bahailere açıklandı ında bazıları yardımcı
olabilecekleri özgün yollar dü ündüler. Aralarında
kar ılayabilece i bütün tutarı verdi ini dü ünen, fakat daha
da fazla ba ı ta bulunabilmenin bir yolunu bulmaya kararlı
olan genç bir adam vardı.
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Bu adam dükkânında foto rafçılıkla ilgili araç gereçler de
satan bir foto rafçıydı. Her günkü ilk mü terisinden
kazandı ı parayı, bu para ister foto raf çekmek için aldı ı bir
ödeme ister sattı ı pahalı bir ürünün bedeli olsun, bir kenara
koyup Fona ba ı lamaya karar verdi. Kendisi duruma çok
a ırsa da kısa sürede ola anüstü bir miktar para toplamı tı.
Bu katkı, kendisi gibi Milli Mahfilin koydu u hedefi
kar ılamaya yardımcı olmak için üstün bir çaba göstermeye
kararlı olan di erlerinin katkılarına eklendi.

X

…’de sava çıktı ında oradaki ahbaplar Uluslararası
Fon için yaptıkları taahhüdü yerine getirecek durumda
de illerdi. Kendi hedeflerini gerçekle tirmi olan kom u ülke
Y…’deki dostlar, X… Bahaileri adına Uluslararası Fon için
ilave bir miktar göndermeye karar verdiler. Tam bir
arınmı lıkla her biri verebildi i kadar miktarda ba ı ta
bulundu ve toplamda 200.000 Amerikan doları toplandı.
Daha sonra ileti im eski haline döndü ünde X…’deki
Bahailerin Dünya Merkezi’ne 500.000 Amerikan doları
taahhütte bulundu unu ve sava ba lamadan önce bunun
300.000 Amerikan dolarını gönderdiklerini ö rendiler.
Y…’deki dostların onların adına ba ı ta bulundukları miktar,
taahhütlerini tamamlamak için ihtiyaç duydukları tutarın
birebir aynısıydı.

M

esajlarından birinde Yüce Adalet Evi, Uluslararası
Fona yapılan ba ı larda bir dü ü oldu unu ve Dünya
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Merkezi’nin taahhütlerini
Bahailerine duyurdu.

yerine

getiremedi ini

dünya

Tüm ülkelerden gelen ba ı larda artı a sebep olan bu
mesaj, ço u ellerindeki her eyi veren A...'daki Bahailerden
ola anüstü bir kar ılık gördü. Bunlardan biri olan bir satı
elemanı, arabasını ba ı ladı. Geçimini sa laması için arabanın
gerekli oldu unu bilen Mahfil, yeni bir araç alabilecek
duruma gelene kadar arabayı kendisine kiraladı. Zengin bir
adam olan bir ba ka Bahai tüm birikimini ba ı ladı. Yine bir
ba kası, sadece sahip oldu u her eyi ba ı lamakla kalmayıp
Fona yardımcı olmak için bankadan yüksek bir miktarda para
ödünç aldı ve daha sonra faiziyle geri ödedi. Herkesin yaptı ı
nakit ba ı ların haricinde, kadınlar dört kiloyu bulan altın
mücevherlerini ba ı ladılar! Sonuçta 1.700.000 Amerikan
dolarından fazla ba ı ta bulundular.
Nispeten az Bahai’nin bulundu u, yerkürenin sadece bir
bölgesinden gelen bu muazzam ba ı beraberinde o kadar
çok özveri getirdi ki Yüce Adalet Evi oradaki Bahailerin
ba ı göndermeyi durdurmalarını istedi.

... h

er inanan kendi muhakemesine ve Emrin
ihtiyaçlarına göre hareket etmelidir. Kriz
zamanlarında, ister Emrin i lerinde ister ki inin kendi
ailesinde olsun, insanlar do al olarak normal durumlara
nazaran farklı hareket ederler. Fakat bu konulardaki
kararlar her Bahai bireyin kendisine kalmalıdır.15
Hz. evki Efendi adına yazılan bir mektuptan
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H

z. Bahaullah'ın Kutsal Topraklar'a geli inin yüzüncü
yıldönümü, Akdeniz'in kalbinde yer alan Palermo'da
düzenlenen görkemli bir konferansta inananları tarafından
kutlandı.
Konferans bitti inde katılımcıların dokuz günlük ziyarete
çıkıp Hayfa ve Akka'daki Kutsal Makamları ziyaret
etmelerine izin verildi. Bu ola anüstü inayet kar ılı ında
hissettikleri minnettarlı ın bir i areti olarak birçok ziyaretçi
Uluslararası Fona ba ı ta bulundu. Aralarında Almanya'dan
gelen bir Bahai vardı. Çok yüklü bir ba ı yaparak
makbuzunun Almanya Bahaileri Milli Ruhani Mahfili adına
hazırlanmasını söyledi. Fakat makbuz gönderildi inde Milli
Mahfil böyle bir miktar parayı göndermedi ine dair yanıt
verdi. Ba ı ta bulunan ki inin belirsiz kalmayı tercih etti i
ortaya çıktı.

Y

unus evleniyordu ve karısına altın bir kolye satın almak
için para ödünç aldı. Zaman geçti. Yunus borcunu geri
ödedi ve özel günlerde karısının o de erli kolyeyi taktı ını
görmekten mutluluk duyuyordu.
Bir ak am bu çift bir toplantıda beraber oturuyor ve
Dünya Merkezi’nden gelen, Uluslararası Bahai Fonu’na
ba ı ta bulunma ça rısı yapılan bir mesajı dinliyordu. Yunus
e ine döndü. E i, "Çok iyi biliyorsun ki verebilecek hiç
paramız yok," diye fısıldadı. Yunus onun taktı ı altın kolyeye
masumca baktı. E i gülümseyip Fona ba ı lamak için kolyeyi
boynundan çıkardı.
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S

acit do up büyüdü ü yerden ran’ın ba ka bir yöresine
muhacerete gitmi ti. Orada i leri bozulmu tu ve her ne
kadar önceleri varlıklı bir adam olmu sa da imdi i lerini
sürdürebilmek için ciddi anlamda kayna a ihtiyaç duyuyordu;
bu yüzden Nawnahalan’dan*** kredi alma i lemleri için
ba kente gitti.
Tahran’dayken, Yüce Adalet Evi Binası’nın in aatını
tamamlamak için fona ihtiyaç oldu unu ö rendi ve bu kadar
hayatî bir anda Uluslararası Fona sunabilece i hiçbir eyi
olmadı ı için kederle doldu. Sonra da aklına u dü ünce
geldi: “Bireysel ihtiyacımın oldu u bir anda kendim için
borçlanabiliyorsam, Emrin ihtiyacı oldu u bir anda neden
onun için de borçlanmayayım?” Bankadan aldı ı kredinin
yarısını Uluslararası Fona ba ı ladı ve di er yarısı ile evine
döndü.
Günler geçtikçe, Sacit’in i leri çok iyiye gitti ve tekrar
rahat bir ya am sürdürebilecek hale geldi. Sonra da ran’da
Bahailere kar ı zulümler ba ladı ve sahip oldu u her eye el
konuldu.
Yüce Adalet Evi Binası in a edilirken yaptı ı özverili
ba ı tan haberdar olan bir dostuna Sacit öyle dedi: “Borç
aldı ım paranın yarısını Uluslararası Fona ba ı ladı ım için
ne kadar da mutluyum. Onun neticesi, kimsenin elimden
alamayaca ı bir inayettir; buna kar ılık paranın di er yarısı ile
elde etti im her ey imdi kayboldu.”

***

ran Bahailerinin sahip oldu u bir çocuk tasarruf bankası
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... b

a ı ta bulunmaları konusunda Bahailere asla
baskı yapılmamalıdır, bu gönüllülükle yapılıyor
olmalı ve dostlar kendileri açıkça bahsetmek istemedikleri
sürece gizli olarak kabul edilmelidir.16
Hz. evki Efendi adına yazılan bir mektuptan
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Hukukullah

H

acı Emin ilk Hukukullah Emini'ydi. Hz. Bahaullah ve
Hz. Abdülbaha'nın günlerinde hayatının ço unu ran
ve Kutsal Topraklar arasında seyahat ederek geçiriyordu.
Yolların emniyetsiz oldu u ve seyahatlerin ço unun yayan
yapıldı ı bir dönemde, Hacı Emin Kutsal Topraklar'a
götürdü ü Hukukullah ve ba ka ba ı ları toplayarak ran'da
köyden köye ve kentten kente giderdi.
Hacı Emin'in, ran'dan yanında getirdi i miktara birazcık
daha para ekleyebilmek için mümkün olan her eyden
kendini mahrum etti i bilinirdi. Yeme i genellikle, gitti i her
yere yanında ta ıdı ı kuru ekmek ve biraz yo urttan ibaretti.
Yo urdu su ile sulandırıp ranlıların dûg††† dedi i eyi yapıp
kuru ekme i içine parçalardı. Fakat suya o kadar az yo urt
koyardı ki Hacı Emin'in dûg'u ran'daki Bahailer arasında bir
gelenek haline gelmi ti. Bu basit yiyece i, ülke boyunca
seyahat ederken ba kaları ile sıklıkla payla ırdı. Ço u kez
yemek yemek için bir Bahai’nin evinde kalmaya davet
edildi inde, ev sahiplerini dûg'undan ve ekme inden yemeleri
ve kendisi için yeme e harcayacakları parayı Kutsal
Topraklar'a götürmesi için kendisine vermeye ikna ederdi.
ran'daki tüm Bahailer Hacı Emin'i sevip sayardı ve onun
samimiyeti ve adanmı lı ı ile ilgili anlatılan harikulade birçok
hikâye vardır. Bir keresinde Kutsal Topraklar'a gitmek için
yola koyuldu unda çok yoksul bir kadın, yanında götürmesi
için Hacı Emin'e bir madeni para verdi. Hacı Emin te ekkür
†††

Ç.N. : Ayran
69

edip parayı cebine koydu. Hz. Abdülbaha'nın evine ula ır
ula maz her zaman yaptı ı gibi, topladı ı ba ı ları Kendisine
takdim etti. Hz. Abdülbaha genellikle, yorulmak bilmez
emeklerinden dolayı te ekkür edip onu överdi. Hacı Emin'in
dürüstlü ü sorgulanamazdı ve hesaplamalarında hiçbir
zaman hata yapmamı tı. Aslında hesabını tutmak hiç de zor
de ildi, çünkü kendine ait parası hiç olmadı.
Fakat bu defa kendisi de hayrete dü mü tü; zira parayı
takdim etti inde Hz. Abdülbaha Hacı Emin'e nazikçe bakıp
tutarda bir eylerin eksik oldu unu söyledi. Hacı Emin, ne
olmu olabilece ini anlayamadan Hz. Abdülbaha'nın
huzurundan derin bir üzüntüyle ayrıldı. Gözya larıyla odasına
gitti ve secde ederek dua etti. Bunu yapar yapmaz dizinin
altında sert bir metal parçası hissetti. Bu, Kutsal Topraklar'a
gitmek üzereyken yoksul kadının kendisine verdi i küçük
madeni paraydı. Para, cebindeki bir delikten uzun paltosunun
astarının içine kaymı tı.
Hacı Emin madeni parayı alıp hemen Hz. Abdülbaha'nın
yanına gitti. Hz. Abdülbaha ona övgüler ya dırdı. Parayı öptü
ve tüm di er ba ı lardan daha de erli oldu unu söyledi,
çünkü bu para en büyük fedakârlıkla verilmi ti.

N

ecefabad, ran’da sfahan yakınlarında, Emrin ilk
günlerinden beri Bahailerin bulundu u bir köydür. O
zamanlarda bu köydeki inananların ço u badem ba larına
sahip varlıklı çiftçilerdi.
O günlerde ran'da pek fazla köylü okuma yazma
bilmezdi ve köylü Bahailerin Hukukullahlarını hesaplamaları
zordu. Fakat Necefabad'daki bazı inananlar kendileri için bir
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sistem geli tirmi lerdi: ba larındaki her on dokuzuncu a aç
Hukukullah için i aretlenmi ti. Bademler toplanmak için
hazır olduklarında i aretli a açlardaki bademler ayrı olarak
toplanıp satılırdı. Bu para daha sonra Kutsal Topraklar'a
Hukukullah olarak gönderilirdi.
Ayrıca bademlerle yüklü a açların bazı dallarına ip
ba layarak onları ba ka Bahai Fonları için i aretlerlerdi.

H

ukuk talep etmeye izin verilmemi tir. Bu emir Tanrı
Kitabı’nda belirtilmi tir, zira Tanrı tarafından
emredilen çe itli gerekli konular maddi vasıtalara ba lıdır. Bu
nedenle, bir kimse büyük bir memnuniyet ve istekle, hatta
ısrarla, bu lütuftan pay almak isterse, bunu kabul edebilirsin.
Aksi halde böyle bir eyi kabul etmeye izin verilmemi tir.17
Hz. Bahaullah

B

ay Musa Banani Afrika'ya muhacerete gitmeden önce
varlıklı bir i adamıydı ve Tanrı'nın Emri'nin Eli olarak
atanmı tı. Onunla çalı an Kemal, Tahran'daki hayatı ile ilgili
ilginç bir olay anlattı.
Bay Banani, ba kentin en iyi muhitlerinden birindeki çok
de erli bir mülkü satmaya karar verdi ve iki adam bununla
ilgili kendisiyle görü mek üzere yanına geldi. Kendilerine
fiyat söylendi ve onlar da satın almak istediklerini ama
ellerinde yeterince nakit paraları olmadı ını söylediler. Bay
Banani'nin, parayı toparlayabileceklerini ümit ettikleri bir ay
boyunca mülkü ba kasına satmamasını rica ettiler. Ricaları
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kabul edildi ve Bay Banani günün tarihini not edip satılan
yeri o güne kadar satın alamazlarsa ba ka birilerine teklif
edece ini belirtti. Bu anla ma sözlü olarak yapıldı ve hiçbir
ey kâ ıda dökülmedi.
Biraz zaman geçti ve adamlardan bir daha ses seda
çıkmadı. Sonra da bir gün ba ka bir ki i mülkü satın almaya
geldi. Bay Banani ilk mü terilere verdi i sözden bahsetti ama
adam di erlerinin ödeyecekleri tutarın iki katını vermeye
hazır oldu unu ve tüm parayı yanında getirdi ini söyledi.
Kemal oldukça heveslenmi ti ve Bay Banani'nin bu teklifi
kabul etti ini görmek için sabırsızlanıyordu, çünkü böyle
müthi bir fırsat kaçırılmamalıydı. lk mü teriler mülkü satın
alma konusunda ciddi olsalardı sahibi ile tekrar ileti ime
geçmi olacaklarını ileri sürdü. Fakat Bay Banani sözünden
dönemeyece ini söyledi. Anla tıkları gibi ay sonuna kadar
görünmezlerse o zaman mülkünü ba kalarına satmakta özgür
olacaktı.
Mü teri hayal kırıklı ına u ramı vaziyette ayrıldı ama
ayın son gününde tekrar geri geldi. Kemal, Bay Banani'nin
tapu belgelerini imzalamaya ba layaca ı beklentisiyle
kendisini hevesle kar ıladı. "Ama gün henüz sona ermedi,"
dedi Bay Banani. "Adamlar her an gelebilirler. Gün batımına
kadar beklememiz gerekir."
Mü teri tekrar ayrıldı ama ehre dönmedi. Bay Banani'nin
evi Tahran'ın kenar mahallelerinden birindeydi ve adam
oraya yakın bir yerde, ak am geri dönebilece i vakte kadar
bekledi. Sonra Bay Banani Kemal'e, "Adamları arayıp ne
yapmaya
karar
verdiklerini
ö renmen
gerekti ini
dü ünüyorum. Tarihi unutmu olmaları mümkün," dedi.
Kemal
telefon
edip
cevabı
ö rendi.
Parayı
denkle tiremedikleri için üzgündüler.
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Belgeler artık imzalanmı , mülk satılmı ve paralar
alınmı tı. Mü teri ayrıldı ında saat epey ilerlemi ti ancak Bay
Banani, Kemal'e öyle dedi, "Lütfen gidip bizi ehre
götürecek bir araba kirala." Kemal a kınlıkla, "Gecenin bu
saatinde mi?" diye sordu. " ehre ula ana kadar gece yarısını
geçmi olacak." Bay Banani, "Varga'nın evine gidip az önce
aldı ım paranın Hukukullah’ını ödemem gerekiyor," dedi.
"Ama Hukukullah’ı üphesiz sabah da ödeyebilirsiniz," dedi
Kemal. Bay Banani kendisine ciddiyetle baktı: "Gece
boyunca ölmeyece imi garanti edebilir misin?" Kendisi
bizzat iyi bir Bahai olan Kemal bu yorumdan oldukça
etkilendi. "Arabayı hemen getirtiyorum," dedi.

E

y insanlar, kendinizi böyle büyük bir inayetten mahrum
etmemeye dikkat edin. Gerçi sizden ve göklerde ve yerde
bulunanlardan daha zengin oldu unuz halde, yine de bunu
size emrettik; bunda Her eyi Bilen ve Her eyden Haberdar
olan Allah’tan ba ka kimsenin bilemeyece i yararlar ve
hikmetler vardır. Söyle: O, sahip olduklarınızı bu yolla
paklamayı ve Allah’ın istedi i kimselerin dı ında kimsenin
kavrayamayaca ı makamlara yakla manızı sa lamayı
istemi tir. O, gerçekten de Fazıl Sahibi, Lütfedici ve
Kerim’dir.18
Hz. Bahaullah

H

indistan’da bir Hukukullah Emini, bazı köylü Bahaileri
ziyareti sırasında bu Fona ba ı ta bulunmanın önemini
açıklamı tı. Çiftçi olan köylülerden biri daha sonra bu görevli
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hanıma mektup yazdı ve kendi maddi durumu göz önünde
bulunduruldu unda Hukukullah için oldukça yüklü olan bir
banka havalesini mektuba ili tirdi.
Tarlasında yeti tirdi i her ey için – pirinç, so an, patates
vs.– o sene kazandı ı tüm paranın detaylı dökümünü de
vermi ti. Hukukullah için gönderdi i tutar, gerçekte o seneki
birikiminin %19’u yerine kazancının %19’u idi.
Bu cömert ruhun imdi ö renmek istedi i tek ey, havale
masrafını Hukukullah için kenara ayırdı ı paradan
dü mesinin kabul edilir olup olmadı ıydı.

X

...'deki Yahudilere kar ı yapılan iddetli zulümler, o
ülkedeki Yahudi geçmi e sahip birçok Bahai’yi içine
alıyordu. Bunların arasında hiçbir yargılama yapılmadan bir
hapishane hücresine mahkûm edilen, varlıklı bir i adamı olan
David vardı. Kendisini srail için casusluk yapmakla suçlayan
gizli polis zaman zaman bununla ilgili kendisini sorguluyordu
ve tabii ki her defasında aynı cevabı alıyordu: David bir Bahai
idi, Yahudi de ildi ve dini onu siyasete karı maktan men
ediyordu.
Hapishanede üç ay geçirdikten sonra, davasının
kendisinin ölüm cezasına çarptırılmasını öneren daha üst
mercilere intikal ettirildi ini ö renmek üzere polis amirinin
ofisine ça rıldı.
David oka u ramı tı ve son derece üzüntülü bir
vaziyette hücresine geri döndü. Birdenbire Hz. Bahaullah'tan
bir alıntıyı anımsadı:
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Ne mutlu Allah’ın yanına, O’nun kullarına veya
Hukukullah’a kar ı bir yükümlülü ü olmadan yükselene.19
David'in ruh hali de i ti ve Hukukullah'ını son kuru una
kadar ödedi ini hatırladı ında, kesilmi lik ve son derece bir
huzur hissi ruhunu kapladı.
Hikâyenin geri kalanı Fonlarla ilgili de il ama okuyucular
David'e ne oldu unu merak edebilece i için, hikâyenin kalanı
öyle devam etmektedir:
Dört ay sonra polis amiri David'i ofisine tekrar ça ırdı ve
kendisine bir anla ma teklif etti. Birçok ba ka Yahudi'nin
amire bir miktar para ödedi i ve hapishaneden serbest
bırakıldı ı David'e anlatıldı. O da aynısını yapabilirdi; aksi
takdirde "yargılanmaksızın hapishanede iki yüz yıl tutulaca ı"
konusunda uyarıldı. David öyle yanıtladı: "Ben bu
hapishaneye Allah'ın radesiyle girdim ve O'nun radesiyle
buradan ayrılaca ım." Hücresine dönmesini emrederken
amir, "Sen deli misin?!" diye ba ırdı.
Kendisine sunulan teklifi kabul etmemek için David'in üç
gerekçesi vardı. Öncelikle yetkililere gerçek bir Bahai
oldu unu kanıtlamak istiyordu. kincisi hapishaneden çıkmak
için o parayı öderse, orada bulunan di er Bahailerin, özellikle
bu parayı ödeyemeyecek durumda olan gençlerin hiçbir
zaman serbest bırakılma ansına sahip olamayacaklarını
biliyordu ve üçüncüsü de, bir Bahai olarak rü vet ödemeyip
Allah'ın yardımına güvenmesi gerekti ini hissediyordu.
David tutuklandıktan on ay sonra hükümetin politikası
de i ti ve ba kan, yargılanmadan hapsedilen binlerce ki inin
davasını ara tırmak üzere bir heyet olu turdu. David
bunlardan biriydi ve aynı polis amirine kendisini serbest
bırakma emri verildi.
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E

. K. büyük bir bilgin ve harikulade bir Bahai'ydi. ran
Milli Ruhani Mahfili tüm zamanını Emre adamasını rica
etmi ti, dolayısıyla günlerini birçok faydalı kitaplar yazmakla
ve ba ta gençler olmak üzere Bahaileri derinle tirmekle
geçiriyordu. Kendine ait bir geliri olmadı ı için, Milli Fondan
çok mütevazı bir aylı ı kabul etti.
Ö rencilerinden biri olan ve i lerine yardımcı olmak
amacıyla sıklıkla evine giden Kazım, ö retmeninin Milli
Ofis'ten gelen aylı ına, yüzde on dokuzunu Hukukullah için
iade etmeden asla dokunmadı ını fark etti. Kazım a ırmı tı
çünkü ö retmeninin ba ka bir geliri olmadı ını ve aldı ı
aylı ın zaruri ihtiyaçlarına zar zor yetti ini biliyordu; bu
yüzden bir gün kendisine bu konuyu sordu. Ö retmenine
öyle dedi: "Siz tekrar tekrar bize Hukukullah ile ilgili yasaları
açıkladınız. Hukukullah vermenin sadece birikimi olan
ki ilere farz oldu unu söylediniz. Ya amak için ne kadar az
paranız oldu unu biliyorum, o halde nasıl oluyor da siz
kendiniz her ay Hukukullah için paranızın bir bölümünü
veriyorsunuz?" Ö retmeni, "Evladım," diye yanıtladı,
"kendim için sakladı ım paranın bana ait oldu unu mu
dü ünüyorsun? O da aslında Allah'a aittir. Harcadı ım para
O'nundur ve O'na geri verdi im ufak tutar sadece kendi
vicdanımı rahatlatmak içindir."
Kazım, gerçek â ıkların, bilgili ki ilerin ölçütleriyle
sınırlanmı olmadıklarını fark etti. Onların fedakârlık
ölçüsünün sınırı yoktur.

B

ir kimsenin mülkü Vahid (on dokuz) sayısına e de er
oldu unda, Hukukullah’ı ödenecek asgari miktara
ula ılır; ba ka bir tabirle, bir ki i yıllık masraflarını
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dü tükten sonra, on dokuz miskal altın veya buna e de er
mülk sahibi olursa, Hukuk uygulama a amasına gelir ve bu
ödeme zorunludur.20
Hz. Bahaullah

u notlar, Hukukullah Eminlerinden birine ula mı tı:
“Hukukullah yasasına dair sevgimizi ve anlayı ımızı
artırdı ınız için size te ekkür etmek istiyoruz… On
dokuz miskale ula ana kadar günleri ve küçük mal varlı ımızı
saydık. Yakın zamanda gerçekle en mucizeler serisi sayesinde
nihayet ba arabildik.
“En içten sevgimizle lütfen ilk Hukukullah ödememizi kabul
edin.”

“B

u Rızvan, sonsuza kadar hayatımın en mutlu günü
olacak. Bu, Hukukullah yasasının ba langıcı!
Yazılarda geçen, bu dünyada bile var olan cennet ile ilgili
bölümleri
imdi anlıyorum. Bu Rızvan’da kalbime
yerle tirilen eyi benden alabilecek hiçbir dünyevi olay ya da
durum kesinlikle yoktur.
Bu ilk Hukukullah ba ı ı en yüksek derece sevinç,
özgürlük ve kabul edilmesi arzusu ile verilmektedir.
Hz. Bahaullah bunun gerçek oldu unu biliyor. Bu gün için
dua ettim. Annem ve babam ebedi âlemdeler ve onlar Bahai
de illerdi; e im Bahai de il, ailemizde çocuklarımız dı ında
kimse Bahai de ildir. imdi en azından, anne babamın bu
dünyadaki emeklerinden bana miras kalanın küçük bir
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kısmının meyvesi gerçek cennet için kullanılabilecek –
nsanlı ın Birli i ve bu gerçe i cisimle tiren Kurum.”

B

ir kimse kendili inden azami bir sevinç ve ne e ile
Hukuk verirse, kabul edilir, ancak bunun aksi olmaz.
Bu gibi amellerin yararı ki ilerin kendilerine döner.21
Hz. Bahaullah
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Ulusal Fon

K

ate ve Ivan, Kanada’da ya adıkları eski evlerinde uzun
zamandır yapılması gereken tamiratlar için para
biriktirmi ti. Garaja yeni bir kapı takılmalıydı. Çatıya yeni
tahta kiremitler lazımdı ve eski bacanın tekrar in a edilmesi
gerekiyordu.
Fakat daha bu i lere ba lamamı lardı ki Milli Ruhani
Mahfilden bir mesaj geldi. Ülkedeki tüm Bahailere Fonlarda
ciddi bir açık oldu u duyuruluyor ve krizi gidermede
yardımcı olmaları için ça rıda bulunuluyordu.
Kate ve Ivan derhal kar ılık verdiler. Tamiratlar için
biriktirmi oldukları parayı verdiler.
Bu cömert teberruyu yaptıktan kısa bir süre sonra Kate
ve Ivan’ın ya adıkları ehirde son yılların en kötü kasırgası
gerçekle ti. Evlerini talan etti, garaj kapısı yıkıldı, çatının
üzerindeki kiremitler uçtu ve eski baca parçalandı. Ve do al
olarak sigorta irketi bu tamirlerin masraflarının ço unu
kar ıladı.
Kate öyle dedi: “Fona öncelik ver, Allah gerisinin
çaresine bakacaktır.”

A

vrupa ülkelerinden birinde bir keresinde Bahai bir bayan
Milli Fon için yüklü bir miktar para gönderdi ve u
dokunaklı hikâyeyi anlattı:
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“Kocam ile evlendikten sonra çok fazla içki içti ini fark
ettim ve bu tehlikeli alı kanlı ını durdurması için hiçbir ey
onu ikna edemiyordu. Zaman geçtikçe hem kendi gelece im
hem de çocuklarımın gelece i konusunda endi elenmeye
ba ladım ve talihsizli e kar ı kö eye bir miktar para koymaya
ba ladım.
“Bir yıl önce hizmetçi kızımız dâhil tüm ailemiz Bahai
oldu. E imin Hz. Bahaullah’a olan büyük sevgisi onu içki
alı kanlı ından kurtardı ve imdi arkada ları ona likör ikram
etti inde öyle diyor: ‘Beni her zaman sarho eden
mükemmel bir içki buldum.’ Ba kalarına Emir’den
bahsedebilmek için bu bahaneyi kullanır.
“ imdi bir yıl geçti ve kocamın elini hiçbir zaman alkole
sürmeyece ini biliyorum.
“Gelece imizin güvende oldu unu hissediyorum ve artık
yoksulluktan endi elenmeme gerek yok. Bu yüzden
birikimlerimi Fona ba ı lıyorum ve Bahai kitaplarının
basımında kullanılmasını rica ediyorum ki ba kaları da benim
gibi güvenli e giden gerçek yoldan haberdar olabilsin.”
Bu bayanın bilmedi i gerçek uydu ki o ülkenin Milli
Ruhani Mahfili tam o dönemde üç Bahai kitabını kendi
dillerine tercüme etmeyi bitirmi ti, fakat basmak için parası
yoktu. Bu sevgili ruhun Milli Fona ba ı ladı ı miktar, baskı
için lazım olan miktarın birebir aynısıydı.

E

mre hizmetin bir yönüne özel ilgi gösteren Bahailer
vardır ve ona cömertçe katkıda bulunurlar. Bu onların
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ba ka Bahai Fonlarına ba ı ta bulunmadıkları anlamına
gelmez, fakat kendileri için çok önemli olan bir göreve özel
önem verirler ve o hizmet alanında özel teyit görürler.
Bu Bahailerden biri, cömertli i sayesinde Gucarati'de çok
sayıda Bahai kitabının tercüme edilip basılmasına vasıta olan
Hindistan'daki V... idi.
Bir di eri de Bahai literatürünü farklı dillerde sürekli
bastıran, Pakistan'daki sfendiyar Bahtiyari idi. Emrin
Velisi'nin "Emrin sütunlarından biri" olarak adlandırdı ı bu
muazzam adam, Emre çe itli yollarla o kadar iyi hizmet etti
ki hangi hizmet alanında öne geçti ini söylemek kolay
de ildir. Bir keresinde bir i kurmak için Karaçi'den Delhi'ye
bir miktar sermaye getirmi ti. Tam o zamanda Milli Fonun
büyük ihtiyacını ö rendi inde Delhi'ye getirdi i tüm parayı
Milli Mahfile verip evine eli bo döndü.

T

üm inananların bireysel ve kolektif olarak cömert ve
devamlı destekleri aracılı ıyla ba ı ların akı ı düzenli
ekilde sa lanmadıkça, Milli Fonun Emrin ihtiyaçlarını ve
gerekliliklerini asla kar ılayamayaca ı a ikârdır.22
Hz. evki Efendi adına yazılan bir mektuptan

O

rta Afrika’da, Zaire’nin bir köyünde, yakın zamanda
Emri kabul etmi olan üç adanmı Bahai kadın,
Hz. Bahaullah içki içilmesini yasakladı ı için artık palmiye
a açlarını arap üretmek için kullanmamaya karar verdiler.
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Fakat bu onların tek geçim kayna ı oldu u için, bunun
dı ında nasıl geçinebileceklerini dü ünüyorlardı.
Kadınlar kendi köylerinden yirmi kilometre uzaktaki bir
kente yerle mi olan bir Bahai muhacir ile me veret ettiler ve
o da ya adıkları köy evinin önüne dükkân niyetine bir masa
kurmalarını önerdi. Kendilerine toptan fiyatına eker, tuz ve
kibrit gibi bazı küçük eyler satın alabilece ini ve onların da
bunları perakende fiyatından satarak kâr elde edebileceklerini
söyledi. Bunu üç ay denemelerine ve sonucuna bakmalarına
karar verildi.
Muhacir iki haftada bir kadınların ihtiyaç duydukları
malzemeleri köylerine götürdü. Onlar ise bunları sattı,
borçlarını geri ödedi ve yeni bir mal sevkiyatı için ödeme
yaptılar. Üç ayın sonunda kadınlar muhacire, sadece kâr
etmekle kalmayıp arap ticaretlerinden kazanabileceklerinden
bile daha fazla para kazandıklarını söylediler. Muhacirden
kazandıkları bu ilave parayı Hz. Bahaullah’a bir ükran ifadesi
olarak Milli Fona ba ı lamasını rica ettiler.

U

zun yıllar önce Britanya Adaları’nın Milli Ruhani
Mahfili, o ülkedeki tüm Bahai toplumlarına Milli Fonun
masraflarını kar ılayamadı ını ve o dönemlerde oldukça
yüksek bir miktar olan doksan be pound eksi bakiyede
oldu unu bildiren bir duyuru yayınladı. Acil yardıma ihtiyaç
vardı ve dostların ne kadar miktarda para gönderebilirlerse
göndermeleri isteniyordu.
Be Bahai, Galler’deki bir ehirde On Dokuz Gün
Ziyafeti için toplanmı tı. Duyuruyu okudular ve birbirlerine
umutsuzca baktılar. Hiçbirinin verecek çok fazla eyi yoktu.
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Dua ettiler, ettiler ve sonra Mahalli Fon kutularında ne varsa
ve ek olarak yanlarındaki tüm nakit parayı vermeye karar
verdiler.
Sekiz pound toplamayı ba arabildikleri için hem
sevindiler hem de a ırdılar. Dostlardan biri bir zarf bulup
Milli Mahfilin adresini yazdı, di erinin kullanabilecekleri bir
pulu vardı ve üçüncüsü parayı alıp hızla postaneye gitti ve
havale talimatı vererek aynı ö leden sonra parayı Milli Ofise
gönderdi.

E

mily uzun yıllardan beri ngiltere’de okul ö retmenli i
yapmı , fakat sa lık durumundan ötürü erken emeklili e
ayrılmak zorunda kalmı tı. O günlerde ö retmenler çok az
para kazanırdı ve Emily zamanından önce emekliye ayrıldı ı
için emeklilik maa ını bütünüyle almıyordu. Tek bir odada
ya ıyordu ve geçimini sa lamak için mümkün olan her
eyden tasarruf ediyordu. Ama Milli Fona düzenli bir ba ı
gönderirdi. Bunu yapabilmek için Emily haftada bir gün
yemek yemezdi.

E

er Milli Ruhani Mahfil Emrin çok çe itli ve
durmadan artan aktivitelerini hakkıyla idare etmeyi
arzuluyorsa o kurumun milli sandı ına sürekli bir fon akı ı
olması gerekir. Her Bahai, ne kadar yoksul olursa olsun, bu
hususta ne kadar a ır bir sorumluluk yüklenmesi gerekti inin
farkında olmalıdır ve Hz. Bahaullah’ın Dünya Düzeninin
bir inanırı olarak ruhani geli iminin büyük ölçüde, O’nun
Dininin ilahi kurumlarını maddi olarak desteklemeye hazır
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oldu unu amellerle kanıtlama ölçüsüne ba lı olaca ından emin
olması gerekir.23
Hz. evki Efendi adına yazılan bir mektuptan

idan çok zengin bir aileden gelen genç bir Bahai’ydi ve
kuzey Tahran’ın en zengin muhitinde ya ıyordu. Gitti i
On Dokuz Gün Ziyafetlerine katılan Bahailerin hepsi kendisi
gibi varlıklı ve entelektüel kimselerdi. Bunun sebebi
Tahran’da binlerce Bahai’nin olması ve hepsinin tek bir On
Dokuz Gün Ziyafeti’ne gidememesiydi. Mahalli Ruhani
Mahfil bu yüzden ehri birçok bölgeye ayırmı tı ve Bahailer
kendi bölgelerinde düzenlenen Ziyafete gidiyorlardı.
Kırk yıl önce Tahran’da henüz çok az sayıda araba
varken idan, mahallesindeki di er Bahailer gibi On Dokuz
Gün Ziyafeti’ne kendi arabasıyla gidiyordu ve bir sonraki
Ziyafetin yapılaca ı evi seçerken dü ündükleri bir konu da
soka ın geni li i ve arabalarını oraya park edip
edemeyecekleriydi.
idan a a ıdaki öyküyü yıllar sonra bir arkada ına
anlatmı tır:
“On Dokuz Gün Ziyafetlerimiz her zaman pahalı
halıların ve güzel mobilyaların bulundu u büyük evlerde
düzenlenirdi ve Bahailer oraya son model ithal arabalarıyla
gelirlerdi. Fakat aramızda hayatını su satarak kazanan bir
Bahai de vardı.
“ unu belirtmeliyim ki gençlik zamanımda Tahran’da su
tesisatı yoktu. Evlerimizde ehrin kuzeyinden güneyine
do ru akan açık bir derenin doldurdu u su depoları
bulunurdu. Sular depoda bir süre bekletildikten sonra bir
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hayli temiz olurdu ve hatta birçok ki i bu suyu içmek için bile
kullanırdı. Fakat Tahran’ın kuzeyinde ikamet eden zenginler
içme sularını satın alırlardı. Bu sular bir kaynaktan çıkar ve
sucular tarafından yük arabalarıyla evlere ta ınırdı.
“Bu sucular ehrin en fakir insanlarıydılar. Sattıkları her
kova su için çok cüzi bir para alır ve gün boyu kazandıkları
miktar onların iyi bir ak am yeme ini kar ılamalarına bile
yetmezdi.
“Bir sucu cebinde genellikle insanların attı ı kilimlerden
yapılma bir kese ta ırdı. Sıklıkla yine kendisinin eski lastik
parçalarını birbirine dikerek yaptı ı uzun plastik çizmeler
giyerdi. Paçalarını sudan korumak için sıvı tırıp çizmesinin
içine sokar, fakat kuru kalmayı asla ba aramazdı. Ne zaman
bir sucu görsen ıslak ve çamur içindeydi ve bizim On Dokuz
Gün Ziyafetimize katılan sucu da tüm di er sucular gibiydi.
“Adam asla bir Ziyafeti kaçırmazdı. Sessizce gelir,
Ziyafetin yapıldı ı odanın kapısına yakın bir yerde otururdu
ki neler olup bitti ini duyabilsin. Varlı ı orada bulunanları
rahatsız etmesin diye kaygılı görünürdü ve etrafta bulunan
pahalı nesnelere ıslak ve çamurlu çizmeleri ve elbiseleriyle
dokunmamak için azami özen gösterirdi. Konu tu unu hiç
duymazdım ve okunan eyleri tam olarak anladı ından veya
sofistike tartı malarımızı takip edebildi inden emin de ildim.
O günlerde epeyce genç ve utangaçtım, soru da sormazdım,
fakat o sucunun nasıl olup da bizim muhitte ya adı ını
sıklıkla merak ederdim. Kendi kendime muhtemelen
do rudan i ten geliyor ya da ehrin hemen dı ındaki tepelere
yapılmı gecekondulardan birinde ya ıyor diye dü ünürdüm.
Adam ilgimi çekerdi ve ço unlukla onun geli ini ve gidi ini
seyrederdim.
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“Bir ak am, fonlar için özel bir talepte bulunan bir haber
bülteni okundu. Milli Mahfil taahhütlerini kar ılayamıyordu
ve Emrin ülkemizdeki geli imi ahbapların fedakâr ba ı larına
ba lıydı. Ziyafette hazır bulunanların bu talebe kar ılı ı
çabuk oldu. Baylar cüzdanlarını çıkardı, bayanlar el
çantalarını açtı ve büyük banknotlar teker teker Fon
kutusuna koyuldu. O sucuya baktım. Hiçbir tepki belirtisi
göstermedi. Gönderilen duyurunun ne hakkında oldu unu
anlamı mıydı acaba diye dü ündüm.
“Ziyafetin sosyal bölümüne gelindi inde insanlar
dolanmaya ve birbirleriyle konu maya ba ladılar. Hiç kimse
sucunun farkında de ildi – ben hariç. Kimsenin
görmedi inden emin olmak için etrafa bakarken onu
gördüm; daha sonra eski kesesini çıkardı, ba ını çözdü ve
içindeki bütün parayı avucuna bo alttı. Ufak bozukluklar
büyük elini doldurmu tu. Sonrasında, hâlâ fark edilece inden
endi eli bir ekilde, Fon kutusuna yakla tı, parasını içine
koydu ve sessizce yürüyerek uzakla tı.
“Duygulanmı tım ve kendi kendime dedim ki, ‘Adam bu
ak am aç kalacak. Doyurması gereken bir ailesi var mı
acaba... Ya hastalanır ve yarın çalı amazsa? Son kuru una
kadar sahip oldu u her eyi verdi! Hangimiz sahip
oldu umuzun tamamını verdik? Tanrı, O’na verdi imizin
kar ılı ını ödeyece ini söyler, fakat bu adamın parası iade
edilemeyecek kadar kıymetli. Tanrı bunun hepsini kabul
edecek ve hiçbiri geri dönmeyecektir.’”

'G

ücünün yetti i kadar ba ı ta bulunmak' dü üncesine
gelince: Bu hiçbir ekilde bir sınır koymak veya
fedakârlık yapma olana ını engellemek anlamına gelmez.
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Ki inin Milli Fona katkılarının bir sınırı olamaz. Ki i ne
kadar çok ba ı ta bulunabilirse o kadar iyidir; özellikle bu
gibi ba ı lar ba ı ta bulunan ki inin ba ka istek ve
arzularından feragat etmesini gerektirdi inde. Tabii ki,
fedakârlık ne kadar zorlayıcıysa Allah'ın nazarında o kadar
övgüye de er olacaktır. Çünkü sonuçta önemli olan ki inin
yaptı ı ba ı ın miktarından ziyade bu gibi ba ı ların
beraberinde getirdi i feragatin ölçüsüdür. Emrin çe itli
fonlarına evrensel ve yürekten destek verilmesinin gereklili ini
vurgularken her zaman göz önünde bulundurmamız gereken
ey, sadece ba ı ta bulunma olgusu de il fakat ba ı ta
bulunurkenki ruh halidir.24
Hz. evki Efendi
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Güllerin Öyküsü

1

979’da yeni bir zulüm dalgası ran Bahailerinin üzerinden
geçiyordu ve binlerce kadın, erkek ve çocuk
Hz. Bahaullah’a olan inançları yüzünden acı çekti. Bahailer
i lerinden kovulmu , emeklilik maa ları kesilmi , çocukları
okul ve üniversitelere gitmekten alıkonulmu , evleri
ya malanmı ve mülkleri gasp edilmi ti. Yüzlercesi
hapsedilmi ve i kence görmü ve 1986 yılı itibariyle yüz
seksen dokuzu ehit edilmi ti. Bu saf ve yi it ruhlar inançları
u runa canlarını seve seve feda ettiler, çünkü onlara hayatta
kalabilmeleri için sunulan seçenek nançlarını inkâr etmekti.
Güllerin öyküsü ranlı Bahailerin fedakârlıklarının,
dünyanın ba ka yerlerindeki inanan yolda larının
ya amlarında yarattı ı etkiye dair kısa bir bakı tır.
ran’daki inananlara adanmı unutulmaz 189 gün
boyunca, Amerika’daki Bahai toplumu, hizmetin ola anüstü
seviyelerine çıktı ve Bahai aktivite sahalarının her birinde
büyük zaferler kazandı. De i ik Eyaletler kitle ileti im
araçları yoluyla Emri ilan etmede, yeni bölgeleri Emre
açmada, yeni inananlar tescil etmede, derinle me kursları
yürütmede, çocuk sınıfları ba latmada ve daha birçok ba ka
aktivitede
birbirleriyle
yarı tılar.
Amerikan
Bahai
yayınlarından alınan buradaki kısa bölümler, bu dönem
boyunca Fonlara yapılan sadece birkaç katkıya
de inmektedir.
Aktivitelerin bütün bu hızlı artı ı ran’daki Bahai
mahkûmların Amerika’daki kız ve erkek karde lerine
yolladıkları 189 gülden olu an bir hediye ile ba ladı.
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A a ıdaki mektup Amerika Milli Ruhani Mahfili tarafından
kendi ülkelerindeki Bahailere hitaben bu güllerin öyküsünü
açıklar mahiyette yazılmı tır:
“Sevgili Bahai Dostlar,
“Ulusun geneline bir hareket yayılmakta; ran’da
mahkûm Bahailerden gelen bir hediyeden do an bir hareket.
Bu hareket bütün Altı Yıllık Plan’ın ruhunu ekillendirmeyi
vaat etmektedir.
“Bu Bahai mahkûmlar, ki isel ko ullara bakmaksızın
bireylerin Emri ilerletmedeki gücünün dokunaklı bir örne ini
sundular. Hz. Bahaullah’a olan inançlarından dolayı
hapsedilen bu sarsılmaz ruhlar, Amerikan Bahai toplumu için
bir hediye satın almı lardır: her biri yakın tarihteki o
ehitlerden birini temsil eden 189 gülden olu an bir hediye.
Güller Milli Konven ın’da, daha sonra bunları kendi
Bölgelerinde binlerce Bahai ile payla an delegelere takdim
edilmi tir. Bu sevgi jesti boydan boya bu ülkedeki inananların
hayal gücünü zapt etmi tir.
“Mahkûmlar, güllere ili tirilen bir mektupta Amerikan
Bahailerinden ‘bizim icrasından men edildi imiz hizmeti
telafi etmek üzere aya a kalkmalarını’ rica etmi lerdir.
Birle ik Hareket Kampanyası ruhuyla Milli Ruhani Mahfil ve
Kıtasal Mü avirler imdi sizleri bu kıymetli hediyenin hakkını
ödemek için mü terek bir çabaya katılmaya davet etmektedir.
“Altı Yıllık Plan, Hz. Bab’ın Do umu olan 20 Ekim’de,
Nisan’daki Milli Konven ın’ın son gününe dek devam
edecek olan 189 günlük ‘Güllerin Ruhu’ içinde zaferler
kampanyası ile birlikte ba latılacaktır. Her bir gün o kıymetli
‘güllerden’ birine adanacaktır.
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“Bizim sevgili arkada larımızın icra etmekten men
edildi i hizmeti telafi etmek üzere ruhani bir bireysel ve
toplumsal fedakârlık kampanyası düzenlemekte sizlerin
yardımını talep etmekteyiz. 189 günün her birinde her bir ki i
kendine ‘Bugün Milli Bahai Fonu için fedakârlıkta bulundum
mu?’, ‘Bugün Allah’ın Emrini bir ruha tebli ettim mi?’,
‘Bugün insanlı a hizmet u runda her fırsatın pe inden gittim
mi?’ diye sorsun.
“Her bir zafer önemlidir. Lütfen kendi zaferlerinizin
öykülerini ve foto raflarını Wilmette, Illinois Milli Bahai
Ofisi’ne yollayın… Bunlar, kendi deyimleriyle ‘Baha’nın kırık
kanatlı ku ları’ olan ran’daki mahkûmların onuruna Yüce
Adalet Evi’ne gönderilecek paha biçilmez bültenin bir
parçası olacaklardır. ‘Güllerin Ruhu’ esasında ihtiyaç
durumunda birbirine yardım eden yakın ve sevgi dolu bir
ailenin somut örne idir. Bu, tek bir küresel aile olmanın ne
demek oldu unu dünyaya gösterebilme fırsatımızdır.
“Sevgi dolu Ebha selamlarımızla,
“Amerika Bahaileri Milli Ruhani Mahfili
17 Ekim 1986”

B

ir aile, güllerin kar ılı ını ödemek üzere attıkları ilk
adımları yazmı olan herkesin duygularını ifade eden bir
not payla tı:
“Bu ilave katkı, bugün ba layan 189 günlük süre boyunca
fazladan çabalarımızın bir parçasıdır. Kendisi de hayatını
feda ederek en yüksek örne i ortaya koyan Hz. Bab’ın
Do umunu kutladı ımız bu günde kahraman ehitlerimizi
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hatırlamamız uygun olacaktır! Size hatırlanacak 189 gün sözü
veriyoruz!”

‘G

üllerin Ruhu’ onuruna toplumumuz Haiti’deki Bahai
okulundan dokuz çocu un e itimini kar ılamayı
planlamaktadır. – Portsmouth, New Hampshire

G

üller kampanyası boyunca toplumumuz Milli Fona
katkılarımızı %110 arttırmayı taahhüt etmi tir. Ülkenin
geri kalanının da bu ayrıcalıktan payını almasını ümit ederiz.
– Aurora, Colorado (Kolorado)

‘G

üllerin Ruhu’yla Vermont-Rochester Ruhani Mahfili
ran’daki ehitlerin fedakârlıklarını onurlandırmak
üzere 189 gül desenli el yapımı yorganın yapımını finanse
etmektedir. Amaç, Vermont’taki dostlar arasında daha büyük
bir birli i beslemek ve Milli Fona katkıları arttırmaktır. Fona
yapılacak bireysel her ba ı , bu fevkalade sanat eserine kimin
sahip olaca ını belirlemek üzere eyalet genelindeki
kutlamalarda düzenlenecek çekili için ba ı ta bulunan ki iye
bir bilet hakkı kazandıracaktır.

T

ranskei’de 5 yerel Haziretü’l-Kuds ve e itim okulu in a
etmeye yardım edilecektir. – Ventura County, Kaliforniya
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R

iverside Bahai Okulu’nun altı ya sınıfı, “F’leri” – Feast,
Fast, Fund‡‡‡ çalı tı ve “Güllerin bir parçası” olabilmek
için kartlar ve ba ı lar yolladı.

B

ireylerden gelenler:

“Güllerin Ruhu hakkında dü ünme fırsatım oldu…
Hz. Bab’dan Molla Hüseyin’e ve beni tebli eden ki ilere
kadar herkes, bana En Büyük Hediyeyi vermi olanlar, ranlı
inananlardı…
“Ço unlukla tarihimizde isimlerini bırakmamı o
isimsizleri, izsiz fakirleri, tahammülleri ve sebatlarıyla ı ı ı
dünyaya yayan, muhacerete kalkacak çocuklar yeti tiren,
Ziyafetten sonra evi temizleyen, ücra bir köyde bir Ofis in a
etmek için çalı an, Emre olan a kla ayakta duran ki ileri
dü ündüm hep... te benim ba ı ım: O isimsiz, izsiz
olanların onuruna her bir Bahai ayı için 19 Amerikan
doları… ve bu benim düzenli ba ı ım olacak.”

“K

ocam ve ben muntazam ba ı larla teberruda
bulunuruz, fakat i te burada ‘güllerin kar ılı ı
olarak’ yardımda bulunmak için ilave bir miktar var. ranlı
Bahailerin bu jesti kar ısında çok etkilendim – onlar çok ey
verdiler ve bana çok az ey kazandıracak olan bu miktar
olmadan da ya ayabilece imi hissediyorum.”

‡‡‡

Ç.N.: Bu kelimeler ngilizcede Ziyafet, Oruç, Fon demektir.
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“T

anrı’nın bana merhameti bol bol olmu tur ve büyük
bir minnettarlıkla Fona katkıda bulunabilecek
durumdayım ve bunu büyük bir ne eyle yapaca ım. ‘Güllerin
Ruhu’nun gücü hayatımı etkiledi, kendi zilletimin
derinliklerindeyken bana ula tı ve sevgili Emrime tüm
kalbimle geri dönmemi sa ladı.”

M

illi Ruhani Mahfilden:

“ ranlı Bahailere adanmı 189 ‘zafer günleri’
döneminin Milli Konven ın’ın biti günü olan 26 Nisan’da
sona ermesine sadece birkaç gün kaldı.
“Bu zaman süresince ba arılarımız muazzam olmu tur.
‘Güllerin Ruhu’yla verilen kar ılıkları ran Bahaileri onuruna
Yüce Adalet Evi’ne gönderilecek bülten için derlemek biraz
zaman alacaktır.
“Amerikan Bahai Toplumu fedakârlık ruhuyla
salıverilebilen güce dair yeni bir aktivite ve anlayı seviyesine
çıkmı tır.
“Çabalarımız sayesinde imdi bizler ‘bütün vücudu
etkileyecek ve sırasıyla daha fazla büyümeyi sa layacak ve
daha büyük lütufları hepimizin üzerine saçacak kuvvetin
artı ı kar ısında hayretler içinde kalaca ımızı’ beyan etti i
zaman Yüce Adalet Evi’nin neye atıfta bulundu unu çok
daha iyi fark etmekteyiz.
“Toplumumuz asla ran’daki sevgili kız ve erkek
karde lerimizden güllerden olu an o fevkalade hediyeyi
almadan önceki gibi olmayacaktır.
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“ unu hatırlamalıyız ki ‘Güllerin Ruhu’nun gerçek özü,
geçici bir ilham ve güç kayna ından de il, aksine daimi bir
Kaynaktan – eri mek istedi imiz her an bize açık olan bir
Kaynaktan – gelmektedir.
“Dua ve tefekkür yoluyla o Kaynaktan istifade etmek ve
sonra da olayları dualarımız cevaplanmı çasına ele almak
güvenine ve kararlı ına sahip olmak, her gün yapabilece imiz
bir eydir: ‘Güllerin Ruhu’yla 189 zafer günü süresince tanık
olduklarımız gibi böylesi ba arıları günlük ya antımızın bir
parçası haline getirmek.”
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Bahai Ofisleri

I

I. Dünya Sava ı daha yeni bitmi ti. Peri an haldeki Alman
Bahailer, Batı Almanya’da tekrar bir araya geliyor ve
i lerini düzene sokmaya çalı ıyorlardı. Nazi rejimi sırasında
ciddi baskı altında ya amı lardı; Emir yasaklanmı tı,
Bahailerin
toplanmasına
veya
inançları
hakkında
konu malarına izin verilmiyordu ve Bahai literatürüne el
konulmu tu. Artık özgürlü e tekrar kavu ulmu ken Bahailer
en çok ihtiyaç duydukları eyin Bahai kitapları ve bro ürleri
oldu unu fark ettiler. Ne yazık ki o günlerde ülkede baskı
için ne kâ ıt ne de mürekkep bulunmuyordu.
nsanların yeterli yiyece i bile yoktu ve Bahailer di er
herkesle aynı durumdaydı. Sava öncesi Alman parası bir
gecede de ersiz hale gelmi ti ve paraya sahip olanlar bile o
parayla hiçbir ey satın alamıyordu.
Amerikalı inananlar Almanya’daki Bahai kız ve erkek
karde lerine yiyecek kolileri göndermeye ba ladılar, bu
hediyelerin parasını çıkarabilmek için genellikle farklı i lerde
ekstra mesaiye kalıyorlardı. Fakat Alman Bahailer baskı
kâ ıdı ve mürekkebi alabileceklerse kendilerine gönderilen
de erli yiyecekleri feda etmeyi tercih etmeye karar verdiler. O
zor zamanlarda Bahai literatürünü yayınlamaya ba lamayı i te
bu ekilde ba ardılar.
Alman Bahailerin sava tan hemen sonra giri tikleri bir
ba ka proje Frankfurt’ta bir Milli Bahai Ofisi in a etmekti.
Bunu Emrin Velisi istemi ti ve yapmaları gereken fedakârlık
ne kadar büyük olursa olsun onu hayal kırıklı ına
u ratmayacaklardı.
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Stuttgart Bahaileri Ofis için özel bir yolla ba ı topladılar.
Kuma tan küçük siyah torbalar yaptılar ve toplumun her
üyesi her zaman bunlardan birini cebinde ta ırdı. Tasarruf
edilebilen her bir kuru bu torbaya atılırdı. Fona para
biriktirebilmek için Bahailer mümkün olan her ekilde
masrafları kıstılar. Otobüse binmek yerine yürüdüler, belirli
gıda ürünleriyle aldıkları ye il pulları iade ederek ve bo
i eler için aldıkları depozitolarla para topladılar. Torbalarını
kuru kuru doldurdular ve her On Dokuz Gün Ziyafeti’nde
bo alttılar.
Frankfurt’taki Bahai Ofisi’ni ziyaret etmi olan binlerce
ki inin arasında, burasının ne kadar muazzam fedakârlıklarla
in a edildi ini fark eden muhtemelen çok az ki i vardır.

M

illi Sandı a§§§ destek olmak amacıyla fon temin etmek,
imdiki zamanda, kurmaya çalı tı ınız bu yeni
do mu kurumların can damarını olu turmaktadır. Bunun
önemi, elbette ne kadar vurgulansa azdır. Dile gelmez
inayetler bu amaca yönelik her çabayı hiç üphesiz
taçlandıracaktır.25
Hz. evki Efendi

S

uru Yiganigi ve hanımı Güney Hindistan'da Bangalor'a
muhaceret ediyorlardı ve üzüm yeti tirerek ya amlarını
idame ettirmek ümidiyle ehrin dı ında bir arazi parçası satın
aldılar.
§§§

Milli Fona
98

Fakat yeni evlerine yerle meden önce Milli Konven ına
katılmaya karar verdiler. Konven ında Emrin Velisi'nin Milli
Ruhani Mahfilin oldukça pahalı bir binayı Milli Ofisleri
olarak satın almalarını istedi ini ve Milli Mahfilin gerekli olan
tutarı toplamada ola anüstü zorlandı ını duydular.
Suru ve e i sahip oldukları her eyi ba ı ladılar ki bu da
Bangalor’un dı ında sahip oldukları toprak parçasıydı.
Muhacirler yeni evlerine ula tıklarında Milli Mahfil
arazilerine bakmak ve mümkünse satın almak üzere birilerini
gönderdi. Bu ki i ise arazinin i e yaramaz oldu unu ve
kimsenin orayı asla satın almak istemeyece ini raporladı.
Bunun üzerine Milli Mahfil Suru 'a, kendisinin Milli Fon için
gerekli olan parayı temin etmeye yardımcı olup olamayaca ını
sordu. Suru ne yapabilece ini dü ündü. Nihayet bir karar
verdi. Arazinin bedeli olan tutarı borç alıp Milli Mahfil'e
gönderdi. Sonra da üzümlerini yeti tirmeye ba ladı.
Topladı ı mahsul herkesi hayrete dü ürdü. Suru 'un ümit
etti inden bile daha fazlaydı ve kısa sürede tüm borçlarını
geri ödeyebildi.

H

indistan Bahaileri 1947’de Milli Ofislerini satın
alıyorlardı. Üç de i ik bina bulmu lardı ve Emrin Velisi
en büyük ve üçünün arasında kesinlikle en iyi olanı satın
almalarını tavsiye etmi ti. Tabii ki bu aynı zamanda en pahalı
olandı ve Milli Mahfilin bunu kar ılayacak parası yoktu.
O zamanlarda Hindistan’daki Bahailerin sayısı azdı ve
ço unlukla fakirdi, fakat bu Emrin Velisi’nin tercihi oldu u
için binayı satın almaya kararlıydılar.
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Parayı toplamak için inananların yaptıkları fedakârlıklar
çoktu, buna ra men tapunun alınaca ı tarihten birkaç gün
önce Milli Mahfilin hâlâ 100.000 rupi eksi i vardı ki 1947’de
çok yüksek olan bir tutardı.
Bir i adamı ve nispeten yeni bir Bahai olan Amreliwala,
son saatte parayı yaratarak durumu kurtardı. Bu tutarın
sadece bir kısmı kendine aitti; gerisini bankadan borç almı tı
ve daha sonra faizle geri ödedi.
Bu cömert ruh, New Era Lisesi’nin arsası satın
alındı ında tekrar kendini gösterdi. Bir yaylada güzel bir
mekân bulunmu tu ve çok uygun bir fiyata satın alınma
ihtimali vardı ama Hindistan’daki Bahailerin yeterli parası
yoktu. Mülkü kaybetmeye sadece yirmi dört saat kala
Amreliwala dükkânına ipotek koydurarak parayı bankadan
borçlandı ve Bahailer bunu yava yava geri ödediler.

S

izden özellikle, inananları, Emrin idari geli iminin bu
ilk günlerinde Hareketin büyümesi ve yayılması için
vazgeçilmez araç olan milli Bahai Fonu ile ilgili kurumların
önemi … konusunda etkilemenizi arzu etmektedir. Bu fona
ba ı lar ayrıca, her inananın inancının ölçüsünü ve niteli ini
sınayabilece i ve Emre adanmı lı ının ve ba lılı ının
yo unlu unu amelleriyle kanıtlayabilece i pratik ve etkin bir
yol da olu turmaktadır.26
Hz. evki Efendi adına yazılan bir mektuptan
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1

939’da … Milli Ruhani Mahfili, ba kentin en iyi
muhitlerinden birinde Milli Bahai Ofisleri için arazi
parçası satın aldı. dari bir birim, bir misafirhane ve büyük
bir toplantı salonu in a edilmesine karar verilmi ti, fakat
in aata ba layabilmek için Milli Mahfilin yirmi be yılda geri
ödenmesi gereken bir kredi çekmesi gerekiyordu.
O zamanlarda ülkede sadece yakla ık üç yüz Bahai vardı,
bunların yarısı ba kentin etrafında ya ayan köylülerdi ve
bazıları o kadar fakirdi ki ehirde düzenlenen toplantılara
katılabilmek için üç mil yürüyorlardı çünkü otobüs parasını
kar ılayamıyorlardı.
Krediyi aldı ında Milli Mahfil, Milli Ofisin ilk bölümünü
1940’ta ve misafirhaneyi 1942’de in a etmeyi tamamladı.
Bahai Ofisi 1953’te nihayet tamamlanmı ve güzelce tefri
edilmi ti. Bahailerin gerçekten gurur duyabilecekleri
fevkalade bir binaydı.
O yıllarda her türlü çaba gösterildiyse de ve çocuklar bile
Fon için kuru larını biriktirdiyseler de Milli Mahfil borcunu
geri ödeyememi ti. En sonunda kaçınılmaz olan oldu.
1964’te borcun yirmi be yıl önce alındı ı kurulu tüm tutar
bir ay içerisinde geri ödenmezse Bahai Ofisi’nin açık
artırmaya çıkartılaca ını bildirdi.
Milli Mahfilin dokuz üyesi vahim durumu görü mek için
aceleyle toplandı. … toplumunun Bahailerinin o kadar kısa
sürede o kadar büyük bir tutarda parayı ba ı lamalarının
mümkün olmayaca ı a ikârdı. n a etmek için onca acıya
katlandıkları Bahai Ofisi kurtarılacaksa yapılabilecek sadece
bir ey vardı. Üstün bir fedakârlık ruhu içerisinde Mahfilin
dokuz üyesi gerekli olan tutarı kendileri vermeyi ve
toplumdan daha sonra toplamayı taahhüt ettiler. Yirmi be
yılda yapılması imkânsız olan ey yirmi be dakikadan kısa
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sürede tamamlanmı tı. Kredi, ay sonundan önce geri ödendi
ve Ofis bir Bahai mülkü haline geldi.
Hikâyenin geri kalanı da oldukça ilginçtir, çünkü
dünyanın bazı bölgelerinde Hz. Bahaullah’ın sanca ını
cesurca yükseltmeye çalı an dostlarımızın adaletsizlikle ve
gözü kararmı önyargılarla çevrili oldu unu gösteriyor.
…’daki Bahailere zulümler, inananlar kredilerini geri
ödedikten sadece birkaç yıl sonra ba ladı. Maruz kaldıkları
birçok zalimliklerin arasında, onca çaba ve fedakârlıkla in a
edip tefri ettikleri Ofisin istimlâk edilmesi de vardı.

Y

eni Zelanda’daki Wangarei Bahai toplumu hızla
büyümekteydi. On Dokuz Gün Ziyafet toplantılarını
evlerinde düzenliyorlardı ancak evlerin hiçbiri artık artan
sayıyı a ırlayacak büyüklükte de ildi. Bir Bahai Ofisi satın
almayı dü ünmeleri gerekiyordu.
Mahalli Ruhani Mahfilin para sıkıntısı vardı ve böyle bir
binayı uzun süre satın alamayacak gibi görünüyordu. Yine de
Tanrı’ya güvenip uygun bir yer bakılmasına karar verildi.
Buldukları evlerden bir tanesi kesinlikle çok ideal
görünüyordu. Bir ba ka odaya açılan cam kapılı büyük bir
salonu olan, güzel bir yerdi. Evi görmeye giden dostlar çok
istekli hale geldiler ve Mahfil mümkün olursa orayı satın
almaya karar verdi.
Bahailer cömert ba ı larda bulunarak, krediler alarak,
krediyi geri ödemek için maa larından haftalık düzenli olarak
ödeme yapmayı taahhüt ederek ve akıllarına gelen her türlü
di er yardımları yaparak bu karara cevap verdiler.
Kredilerden bir tanesi Güney Amerika’ya tebli gezisine
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gitmi genç bir Bahai’den geldi. Yeni Zelanda’ya dönü
biletini kar ılayacak olan bin doları gönderdi ve evine
dönebilmesi için bir sene içerisinde kendisine geri
gönderilmesi artıyla bir kredi olarak sundu.
Yapılan birçok fedakârlıkla Wangarei Bahaileri, Bahai
Ofisi olarak seçtikleri binanın satın alınması için gerekli
paranın yarısını toplamayı ba armı lardı. imdi toplanması
imkânsız görünen 12.000 dolara daha ihtiyaçları vardı. Ancak
Mahfil umutlarını kaybetmeme kararı aldı. Hz. Bahaullah
e er Bahailerin o evi satın almalarını istemiyorsa ba arılı
olamayacaklarının bilinciyle Mahfil bir kredi alabilmenin her
türlü imkânını ara tırmaya çalı acaktı.
Yeni Zelanda o zamanlarda maddi açıdan çok zor bir
dönemden geçiyordu ve bir kredi almak neredeyse
imkânsızdı. Bankalara, sigorta irketlerine ve ba ka
kurulu lara tek tek gidildi ama hiçbiri yardımcı olamıyordu.
Mahfil neler yapılabilece ini konu mak için haftanın birkaç
günü toplandı ancak probleme hiçbir çözüm bulunamıyordu.
Tam bir umutsuzlu un içinde olundu u bir günde
Mahalli Mahfilin ba kanı avukatını arayarak herhangi bir
ekilde avukatın kendilerine yardım edip edemeyece ini
ö renmek istedi. Avukat birisinin az önce kredi olarak
verilmek üzere kendisine altı bin dolar gönderdi ini ve
Bahailerin bu parayı alabileceklerini söyledi. Heyecanlanan
Bahai, Milli Ruhani Mahfilin Mahalli Mahfillerine altı bin
dolarlık yeni bir kredi vermeye hazır olup olmadı ını sormak
için hemen Milli sekreteri aradı. Sekreter de birkaç saat sonra
geri arayarak krediyi alabileceklerini söyledi.
Wangarei Bahaileri o ak am bir dua toplantısı
düzenlemeye ve Ofislerini satın almak için lahi yardım
istemeye zaten karar vermi ti. Mahfil ba kanı toplantıya
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vardı ında herkes oradaydı. Mahalli Mahfil üyelerinin
kendisiyle bir ba ka odada bir araya gelmesini rica etti ve
duygulandı ı için sesi bo ukla arak ihtiyaçları olan on iki bin
doları nasıl temin edebildiklerini anlattı. O ak am yardım için
edecekleri duaların imdi ihsan edilen inayetten ötürü övgü
ve ükran dualarına dönü mesi gerekti i söylendi inde
Wangarei toplumunun ya adı ı muhte em ne eyi hayal
etmek mümkündür.
Bahai Ofisi’nin açılı ı 1975 yılında, Hz. Bab’ın Do um
Günü’nde gerçekle tirildi. Mahfilin mülkten haberdar edildi i
günden satın almaya karar verdi i güne kadar on dokuz gün
geçmi ti. Ve Bahailerin ö rendikleri ilginç bir bilgi de evi
kendisi için in a eden ki inin 1844’te do du u idi.
Wangarei Bahaileri imdi ödünç aldıkları paraları geri
ödemeye koyuldular. Paraları toplamak için dü ündükleri
birçok yoldan bir tanesi bitpazarında bir tezgâh temin
etmekti. ki haftada bir satılık e yalarını sergilediler ve
ortalama kazançları elli dolar olsa da iyi günlerde yüz dolara
kadar para topladılar.
u veya bu ekilde takdire ayan bir adanmı lıkla ve
sebatla, iki buçuk yıl sonra tüm borçları ödenene ve güzel
Ofisleri borçtan kurtulana kadar gerekli dolarları topladılar.

P

asifik’teki Solomon Adaları’nda ya ayan Bahailer çok
zengin de ildir, bu yüzden Fonlara destek olmak için
çe itli yöntemler kullanırlar. Bazıları bahçelerinin bir
bölümünü Emir için ayırır. Ayırdıkları bölümde yeti tirdikleri
ürünlerden elde ettikleri gelir Fonlar için satılır. Ba kaları
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özellikle Emre katkıda bulunmak için yapılan el i leri
kar ılı ında kazandıklarını ba ı larlar.
Solomon Adaları’nda ya ayan Harapa Bahaileri kendi
Bahai Ofislerini in a etmeye karar verdiklerinde, Ofis
tamamlanıncaya kadar her biri her hafta bir günlük
kazançlarını ba ı ladılar. Örne in balıkçı, balı a gitmi se o
gün tuttu u balıktan elde etti i kazancı ba ı lardı.
Bahailerden bazıları teberru olarak emeklerini ortaya koydu
ve haftanın bir günü Ofis in aatında çalı tı. Her birinin Bahai
Ofisinin in aatında payı vardı ve bununla ne kadar gurur
duyuyorlardı!

iraz’ın Bahai Ofisi, o ehirde gerçekle tirilen de i ik
aktivitelere cevap verecek büyüklükte de ildi ve Mahalli
Ruhani Mahfil yıllardan beri Ofisin biti i inde bulunan
binayı satın alıp Ofise dâhil etmek için u ra mı tı. Ancak
satın alınmak istenen ev, evi Bahailere satmaya niyeti
olmayan, Emrin bir dü manına aitti. Bahailer için durumu
zorla tırmak adına evin sahibi evi Emre dü man olan ve
Ofiste yapılan aktiviteleri engellemeye çalı an bir siyasi
partiye kiraladı.
Mümkün olan her eyi denedikten sonra Mahalli Ruhani
Mahfil ihtiyaçları olan bu evi satın alma fikrinden vazgeçmek
zorunda kaldı. Ancak hiç kimsenin haberi yokken kararlı bir
birey evi satın alıp iraz Bahailerine hediye etmeye karar
vermi ti.
Rüstem, ehrin Müslüman halkı tarafından henüz Bahai
olarak tanınmayan yeni bir Bahai idi. Rüstem e er
ba arabilirse istenen evin satın alınabilmesi için bunun bir
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avantaj oldu unu biliyordu ancak bunun dı ında elinde pek
ba ka bir eyi yoktu, ne yeterli para ne de evi kullanan
nüfuzlu kiracıları etkileme imkânı.
Rüstem, çok çalı ıp kullandı ı aracın üçte birine sahip
olmayı ba armı mütevazı bir kamyon oförüydü. Ayrıca çok
para etmeyen, ehrin kenar mahallelerinde e iyle birlikte
ya adı ı küçük bir evi vardı.
Rüstem’in kesinlikle sahip oldu u ey ise Allah’a tam
güven ve duaya büyük bir inançtı. O evi Emir için satın
alabilmesinde Allah’ın yardım etmesi için aylarca her gün dua
etti.
Bir süre sonra evde bulunan siyasi grubun liderinin vefat
etti ini duydu ve ev bo altılıyordu. Engellerden biri artık
a ılmı tı.
Rüstem dua etmekten ba ka bir eyler yapmasının
zamanının geldi ine karar verdi. imdi artık mülkün satın
alınması için görü melere ba lamanın fırsatını kolluyordu. Bu
esnada kullandı ı kamyondaki hissesini sattı ve evini satı a
çıkardı. Evi iyi paraya satıldı ve para kenara konuldu; daha
sonra Rüstem ve e i kiralık çok mütevazı bir daireye
ta ındılar.
Bir iki hafta sonra evin sahibi vefat etti ve ba kentte
ya ayan çocukları, iraz’daki Bahai Ofisi’nin yanındaki ev için
tartı maya ba ladılar. Avukatları evi makul bir fiyata satmaya
karar verdiler ve Rüstem biriktirdi i para ile o yeri satın
almayı ba ardı.
Bir ak am Mahalli Ruhani Mahfil üyeleri toplandıklarında
Rüstem kendileri ile görü me talebinde bulundu. Kendilerine
evin tapu belgelerini takdim etti ve kendisiyle e i adına bu
hediyeyi kabul etmelerini rica etti. Üyeler belgeleri elden ele
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gezdirdiler ve birbirlerine a kınlık içinde baktılar. Bu gerçek
olabilir miydi?
Rüstem ve attı ı her adımda kendisini desteklemi olan
e i hiçbir mükâfat beklemiyorlardı, fakat Allah’tan çok özel
bir hediye aldılar. Bu, uzun süreli evliliklerinden sonra artık
sonsuza dek çocuk sahibi olabilme umudunu kaybettikleri bir
anda sahip oldukları bir çocuktu.

K

erim, A…’da oldukça ilkel bir yere muhaceret etmi
olan ve orada zor ko ullar altında ya ayan yirmi ya ında
genç bir adamdı. Bazen ba ka Bahailerin ya adı ı kom u kent
olan D…’ye gidip di er inananlarla bulu ur ve ihtiyacı olan
birkaç eyi satın alırdı.
Bir gün kentte istediklerini satın aldıktan sonra Bahailerin
o ak am toplandıklarını duydu; bu yüzden kendi yerine
dönü ünü erteledi ve toplantılarında onlara i tirak etti.
D… Mahalli Ruhani Mahfili bir Bahai Ofisi satın almaya
karar vermi ti ama yeterli parası yoktu. Mahfil, bu amaç için
ba ı layabilecekleri ne varsa ba ı lamalarını rica etmek için
kentin tüm Bahailerini davet etmi ti. Mahfilin temsilcisi bir
Ofise sahip olmanın önemini açıkladı ve bunun için dostların
cömertçe katkı vermeleri ça rısında bulundu.
Herkes kar ılık verdi. Bazıları Fon kutusuna nakit koydu,
ba kaları ba ı lamayı taahhüt ettiklerini kâ ıt parçalarına
yazdılar. Ve yapılan katkılar arasında, kutunun arkasına
konulan küçük bir paket vardı.
Para sayıldıktan sonra paket açıldı. çinde birkaç
yumurta, iki kibrit kutusu, üç mum ve di macunu
bulunuyordu. Verebilece i ba ka bir eyi olmayan Kerim
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satın aldı ı mütevazı
sessizce ayrılmı tı.

eyleri ba ı lamı

ve toplantıdan

Toplantıda hazır bulunan dostlar genç adamın
katkısından etkilenerek o e yaların her birini kayda de er bir
miktara satın aldı ve Ofislerini satın almak için ihtiyaç
duydukları bedeli bir araya getirdiler.

G

ilbert Adalarında bulunan köylerdeki bir Bahai Ofisi,
genellikle Hindistan cevizi yapraklarının saplarından
olu an basit bir çatı altında, dostların karı ık ekilde yere
serilmi Hindistan cevizi yapraklarından yapılmı hasırların
üzerine oturdu u yerlerdi. Ancak köylerden birinde Bahailer,
Ofislerinin etrafına Hindistan cevizi yapraklarının
saplarından olu an duvarlar örmeye karar verdiler.
Bir sonraki On Dokuz Gün Ziyafeti’nde herkes sırtlarını
duvarlara dayayarak büyük bir daire eklinde oturdu. Tam
ortada tek ba ına yapayalnız duran Fon kutusu
görülebiliyordu. O kadar dikkat çekiyordu ki neredeyse kimse
ona yana mak için yeterli cesareti toplayamadı. Ziyafet
sonunda kutunun içindeki para sayıldı ında her zamanki
toplanan miktarın yarısından bile az para bulundu.
Mahalli Ruhani Mahfil konuyu me veret etti ve bir
sonraki On Dokuz Gün Ziyafeti’nde Fon kutusunu bir
ki iden di erine dola tırmaya karar verdiler. Bir süre sonra
bunun da kendine ait bazı dezavantajları oldu u ortaya çıktı,
çünkü kutu dola tırıldıkça herkesin kaç adet madeni para
attı ı sayılabiliyordu.
Mahalli Ruhani Mahfil tekrar me veret etti ve Ofislerinin
etrafına kurdukları duvarları kaldırmanın daha iyi olaca ı
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sonucuna vardı ki böylece Fon kutusu çok görünmeyecek bir
yere konulabilir ve dostlar istedikleri ekilde kutuyu
kullanabilirdi.
Toplumdaki her bireyin Emre ba ı ta bulunurken
kendini hiçbir ekilde kısıtlanmı veya baskı altında
hissetmeden, içinden geldi i gibi özgürce ba ı ta
bulunabilmesinden emin olmak için her yola ba vurmaya
hazır olduklarını görmek harikadır.
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Ba ka Bazı Hikâyeler

B

ol evikler Rusya’da yönetime gelince ülkedeki tüm dinler
yasaklandı. Bahai nancı da bir istisna de ildi. A kabat’ta
in a edilmi olan dünyanın ilk Bahai Mabedi istimlak
edilmi ti. Rus vatanda ı olan birçok Bahai Sibirya’ya sürgün
edildi ve ran pasaportu olanlar ran’a geri gönderildi.
Rusya’ya yerle mi ço u varlıklı olan bu ranlı Bahailer,
sahip oldukları her eyi geride bırakıp ayrılmaya ve giydikleri
kıyafetler hariç hiçbir eyleri olmadan ülkelerine geri gitmeye
zorlanıyordu.
Bu ekilde muamele edilenler arasında üzgün bir grup
dinda ıyla birlikte ran’a giden bir adam vardı. Fakat bu adam
hiçbir üzüntü belirtisi göstermiyordu. Yanında gönül
rahatlı ının kayna ı gibi görünen bir deste kâ ıt vardı. O
zorlu yolculuk boyunca birçok kez kâ ıtları cebinden çıkarıp
öptü ü, bir saygı i areti olarak alnına götürdü ü ve sonra da
cebine geri koydu u görüldü.
Arkada ları bu kâ ıt destesinin ne oldu unu merak etti
ve ne oldu unu açıklaması gerekli oldu. “Bu,” dedi, “ u anda
sahip oldu um tek zenginlik. Tüm dünyevi zenginliklerimi
kaybetmi olsam da burada kimsenin elimden alamayaca ı
bir sermaye var. Bu kâ ıtlar Bahai Fonlarına yapılan
ba ı ların makbuzlarıdır ve yaptı ım bu ba ı lardan sa lanan
faydalar sonsuza dek sürecek.”
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U

zun yıllar boyunca Bahai nancı, Demir Perde olarak
bilinen eyin ardındaki birçok ülkede yasaklanmı tı. O
yerlerde inançları sebebiyle sıkıntı çeken fakat Emre kar ı
sevgilerinde sabit duran Bahailer vardı. Birbirleriyle
görü meleri yasaklanmı tı ve uzun tecrit yıllarından sonra
birçokları, kendi ülkelerinde ba ka Bahailerin ya ayıp
ya amadı ını bilmiyordu.
Buna ra men ba ka ülkelerdeki Bahai kurumlarında bu
inananlardan bazılarının adresleri vardı ve ne zaman
mümkün olsa birileri bu sevgili ruhları ziyaret etmeye ve
dünyanın geri kalanındaki Bahailer hakkında haberler
vermeye gönderilirdi.
Bir keresinde üç Bahai Çekoslovakya’da bulunan Bahai
inananları ziyarete gitti. Bulu tukları ki iler arasında nancı
yüzünden üç yıl hapsedilmi ya lı, narin bir dul kadın vardı.
imdi yoksulluk içinde, içerisinde sadece bir yatak, küçük bir
fırın ve içinde kitapların bulundu u bir dolabı olan küçük bir
odada ya ıyordu. Kendisini görmek için onca uzun bir
yoldan gelmi olan sevgili ziyaretçilerine ya lı kadın öyle
söyledi, “ imdi seksen ya ın üzerindeyim; tüm hayatım
boyunca burada bulundum ve yakında ölece im ve i leri
sürdürecek kimse kalmayacak.” Ziyaretçileri, ülkesindeki
genç ve canlı Bahaileri anlatmaya cüret edip
edemeyeceklerini dü ünerek birbirlerine baktılar. Daha sonra
aralarından biri kendisine sevgiyle öyle dedi, “Mutlu olun,
çünkü i i sürdürmek için burada ba kaları var, fakat herkesin
korunması açısından aranızda hiçbir ili ki kurulmaması en
iyisidir.”
Ya lı kadın kitaplarının yanına gidip bir tanesi ile geri
döndü ünde yüzünden a a ıya mutluluk gözya ları
süzülüyordu. “Bu de erli kitap,” dedi, “1933’te Emrin Eli
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Martha Root tarafından imzalandı. Lütfen dostlara benim
sevgilerimi ileterek takdim edin.”
Sanki o yetmezmi gibi daha sonra da ziyaretçilerine bir
miktar para emanet etti. “Benim emeklilik maa ım çok az,”
dedi alçakgönüllü bir ekilde, “fakat bir miktar para
biriktirmeyi ba ardım; lütfen bunu Bahai Fonu için alın.”
Elinde çok az ey vardı ama çok ey vermi ti!

F

rank, e i ve iki küçük çocu u zlanda’da muhacirdi.
Dokuz Yıllık Plan boyunca Kanada’nın hedeflerinden
birini gerçekle tirmeye yardımcı olmak için orada
bulunuyorlardı.
Frank zlanda’da bir i bulma konusunda anslı olmu tu
ama hayat kolay de ildi. On saat boyunca dü ük bir ücret
kar ılı ında sert kayaları deliyordu. Daha sonra bir gemi
imalathanesinde kaynakçı olarak çalı tı ancak hâlâ giderlerini
kar ılamakta zorlanıyordu.
zlanda’da Kanada’dan gelmi ba ka muhacir aileler de
vardı ve hepsi geçim sıkıntısı içerisindeydi. Bu aileler kendi
ayakları üzerinde durabildikleri için kıvançlıydılar ancak
Bahai Fonlarına ba ı yapma konusuna gelince kısıtlı
maa larından verebilecekleri çok az eyleri vardı.
Bir gün Frank hafta sonları limanda yük gemilerine
donmu balık yükleyerek ekstra para kazanma ihtimalinin
oldu unu duydu. Hafta içinde bu i i yapan bir ekip zaten
vardı, ancak ekipteki adamlar Cuma ak amları çok içki
içiyordu ve ertesi gün e er yükleme yapılacak gemi varsa
hiçbir i yapamayacak durumda oluyorlardı. Bizim
muhacirler bu ekstra i leri üstlenmeye karar verdiler ve hafta
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sonları bir yük gemisi gelir gelmez çalı maya hazır vaziyette
limanda duracaklardı.
Her gün a ır fiziki i te uzun saatler geçirdikten sonra
Frank’in hafta sonları tonlarca donmu balı ı yüklemeye
yardım etmek yerine biraz dinlenerek mutlu olabilece ini
dü ünebilirsiniz. Ancak Frank hafta sonu bu iki gün boyunca
yaptı ı i in kendisine her eyden daha fazla mutluluk
verdi ini söylüyordu. Bütün hafta boyunca hafta sonu yük
gemisi gelmesini umuyordu, hatta bunun için dua ediyordu,
çünkü hafta sonu kazandı ı paranın çok özel bir amacı vardı.
Hepsi Bahai Fonuna gidiyordu.
Frank Kanada’da da Fonlara ba ı ta bulunmak için fazla
mesai yapıyordu. Çetin geçen bir kı sırasında Frank kar
küreme operatörü olarak çalı ıyorken Tanrı’ya mümkün
oldu u kadar kar ya dırması için dua etmi ti ki, böylece
normal çalı ma saatinin dı ında fazla mesai yaparak parayı
Emre ba ı layabilsin.
O yıl o kadar çok kar ya mı tı ki insanlar artık karın
görüntüsünden nefret etmeye ba lamı tı. Frank dı ında
herkes bu duruma söyleniyordu. O ise mutlu bir ekilde saat
be saat kar küredi ve kazandı ı her ekstra doları Fonlara
ba ı ladı.

B

ruce ve e i Helen uzun yıllardır Guyana’da muhacerette
bulunmu lardır. Bir keresinde ülke genelinde yiyecek
sıkıntısının ya andı ı bir zamanda kırsal alanda ya ayan bir
Bahai toplumunu ziyarete gitmi lerdi. nsanların kendi
karınlarını doyurmak ve geçimlerini sa lamak için birikim
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yapıp tutumlu olmaları gerekmekteydi ve tabii ki ne kadar az
paraları varsa idare etmek de o kadar zor oluyordu.
Muhacirler kendilerine çok güzel misafirperverlik
gösteren genç bir Bahai çift tarafından kar ılandı. Çok fakir
de olsalar ve evlerinde pek yiyecek olmasa da tüm hafta sonu
boyunca bu cömert insanlar neleri varsa misafirleriyle seve
seve payla tılar.
Bruce ve Helen yakında kendi ülkeleri olan ngiltere’ye
tatile gideceklerdi. Tatil dönü ü bu genç Bahai çifte
kendilerine gösterdikleri misafirperverlik ve nezaketten
duydukları memnuniyeti göstermek için bir hediye getirmeyi
dü ünmü lerdi. Ancak Bruce onların ne isteyebilece i
konusunda endi eliydi, çünkü Bahai olmayan birkaç
arkada ları daha imdiden oldukça pahalı eyler getirmelerini
istemi ti. Ya ev sahipleri güçlerinin yetmeyece i bir çim
biçme makinesi ya da ba ka bir tarım makinesi isterse?
Bruce’un endi e etmesine hiç gerek yoktu. Ev sahipleri
dünyevi zenginlikler açısından yoksul da olsa maddi
eylerden ba larını koparmı lardı. Onların Bruce ve
Helen’den istedikleri ey, bahçelerindeki dokuz kö eli yıldız
için çiçek tohumlarıydı, çünkü bahçeyi güzelle tirmek ve
mütevazı evlerini Bahai Ofisi haline dönü türmek
istiyorlardı. “Bir ey daha,” dediler, “duvara asabilmemiz için
üstünde sm-i Azam olan bir kart getirebilir misiniz?”
ngiltere’deki bir On Dokuz Gün Ziyafeti’nde Helen,
Guyana’daki bu çiftten bahsetti. Cömertliklerinin ve sınır
tanımayan kesilmi liklerinin hikâyesi duyanları çok etkiledi.
Onlara hayatın gerçek de erlerine dair yeni bir vizyon
kazandırdı ve bunun etkisi o ak am Fona yapılan çok cömert
ba ı larla kendini gösterdi.
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E

mrin Velisi’nin On Yıllık Planı boyunca birçok bölge
Emre açıldı ve muhacirler Hz. Bahaullah’ın Mesajı’nı
dünyanın en zor yerlerinden bazılarına götürmek için gönüllü
oldular. Muhacirlerden ço u varı noktalarına ula tıklarında
çok az parası olan ve ufak birikimleri bitmeden önce i
bulabilirlerse anslı olan genç ki ilerdi.
Emrin Velisi’nin Planında yer alma arzusuyla evlerini ve
sahip oldukları her eyi geride bırakanlar arasında, kom u
ülkelere yerle meye giden birkaç ranlı adam vardı.
Ba langıçta her ey sanki kendilerinin aleyhindeymi gibiydi.
Vize almak çok zordu ve hiçbir i yoktu. Z…’de o zamanlar
sadece bir Mahalli Ruhani Mahfil vardı. Bu Mahfil ülkeye
yerle en yeni muhacirlere yardım etmek için bir plan yaptı.
Mahfil, Z…’de i sahibi olan her Bahai’den, i bulamayanlara
yardımcı oldukları bir Fona her Bahai ayında bir günlük
kazancını ba ı lamasını istedi.
Tüm dostlar seve seve kar ılık verdiler ve ülkedeki her
muhacir kendini idare edebilene kadar planı sürdürdüler.

Y

akınlardaki birkaç ba ka ülkede, bir yerde ya ayan genç
bir muhacirler grubunun bir Fon kutusu olurdu ve
herkes her gün kazanabildi i tüm parayı kutuya koyardı. Her
sabah beraber dua ederlerdi ve sonra da çıkıp i ararlardı. Bir
veya iki tanesi bir i çinin i ini yaparak veya sırtlarında yük
ta ıyarak biraz para kazanabilirse anslıydılar.
Ak am eve geldiklerinde kazandıklarını ortak kutuya
koyarlardı. Bazen kutu bo kalırdı ve o günü yemeksiz
geçirmek
zorunda
kalırlardı.
Ba ka
zamanlarda
payla abilecekleri küçük bir ekmek satın almak için yeterli
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paraları olurdu.
yiyebilirlerdi.

E er

çok

anslıysalar

sıcak

yemek

Bu bazen aylarca böyle sürüp gitti, fakat muhacirler yava
yava düzenli i ler bulabilinceye kadar sebat ettiler.

A

rya ehr’de topu topu on iki Bahai vardı. Hepsi zengin
olmaktan çok uzaktılar; ancak e er paraları olsaydı Emir
için yapabilecekleri hakkında harika fikirleri vardı.
Bir gün dostlar planlarını tartı mak için bir araya
geldiklerinde içlerinden biri, “Kaç paramız var?” diye sordu.
Sandık emini, “ ki bin tümen,” diye cevap verdi. Biri
çaresizlik içinde, “ ki bin tümen ile ne yapabiliriz?” dedi. Bir
ba kası, “Ben ne yapabilece imizi biliyorum,” dedi. “Bir parti
düzenleyip etraftaki tüm Bahaileri gelip bize yardımcı
olmaları için davet edebiliriz.”
Bu fikir herkese mantıklı geldi. Para tasarruf etmek için
yemekleri kendileri hazırladılar ve kom u Bahai
toplumlarından akıllarına gelen herkesi davet ettiler.
Büyük bir ak am yeme inden sonra Amerikan tarzı bir
açık artırma yaptılar. O gece geç saatlere kadar herkes
e lenerek ve kahkahayla artırmaya katıldı. Ne kadar mı para
topladılar? Seksen bin tümen.

ster Bahailer ister Bahai olmayanlar tarafından
yapılmı olsun, sadece inananların sahip oldukları
mallar Mabedin veya herhangi ba ka bir Bahai kurumunun
yararına satılabilir; böylece inanan olmayanların do rudan

...
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veya dolaylı da olsa kesin surette bir Bahai karakterine sahip
kurumları
desteklemeye
katkıda
bulunmalarının
beklenmedi ine dair genel prensip korunmu olur.27
Hz. evki Efendi

Y

eni Kaledonya’daki küçük bir kentin Mahalli Ruhani
Mahfili yeni kurulmu tu ve ilk ba larda çok etkili
çalı mıyordu. Üyelerin anla amadıkları konulardan bir tanesi
fonlarını nasıl kullanacaklarıydı. Dostlar cömert davranmı
ve sandık emini yüklü bir miktar para toplamı tı, fakat yapıcı
bir ekilde kullanmak yerine parayı sandık emininin evindeki
bir kutuya bırakmı lardı.
Sandık emininin evinden birkaç günlü üne ayrılması
gerekmi ti. Kendisi evde yokken eve hırsızlar girdi ve
aldıkları tek ey Mahalli Fon kutusunda kullanılmadan duran
paraydı.

G

uam’daki Barriagada Mahalli Ruhani Mahfili’nin
Mahalli Fonda çok fazla parası yoktu ve olanı da nasıl
kullanması gerekti inden emin de ildi; o yüzden parayı Milli
Fona göndermeye karar verdi.
Bir sonraki On Dokuz Gün Ziyafeti’nde bir gezici
mübelli toplumu ziyarete geldi ve toplantılara düzenli olarak
gelmemi olan birçok Bahai kendisini görmek için toplandı.
O gün, Milli Fona gönderilen tutarın yakla ık on katı Mahalli
Fon için toplandı.
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B

olivya Bahaileri, hükümetin yüksek, kıraç da lardan inip
verimli ovalara yerle meleri için te vik etti i bazı yoksul
köylüler için birkaç küçük okul in a ediyordu. Bahailer
dünyanın ba ka yerlerindeki inananlardan maddi yardım
ça rısında bulundu ve cömert bir kar ılık aldı.
Örne in ngiltere Bahaileri bir okul için yeterli miktarda
para toplamaya karar verdi ve oruç zamanı oldu u için Milli
Ruhani Mahfil, her birinin, oruç tutmasaydı ö le yeme ine
harcayaca ı parayı ba ı lamasını önerdi.
Oruç tutma ya ını çoktan geçmi tatlı, ya lı bir kadın o
seneki oruç boyunca ö le yeme ini yemeyenler arasındaydı.
O da yardım etmek istiyordu ve ö le yeme i parası
verebildi i tek eydi.
Bazı gençler okul için para biriktirmenin bir ba ka yolunu
dü ündüler. Hava ne kadar so uk ve ya murlu veya yürümek
zorunda oldukları mesafe ne kadar uzak olursa olsun,
erkenden kalkıp okullarına veya üniversitelerine yürüdüler.
Her gün otobüs biletlerinden tasarruf ettikleri cüzi tutar okul
Fonuna ba ı landı.
Oruç bitmeden proje için gerekli para toplandı ve
ngiltere Bahaileri adına Bolivya’da bir okul kuruldu.

K

igoma, Tanzanya’da Bahailer Nevruz Bayramı’nı üç gün
boyunca Kibirizi köyündeki bir gölün yakınında
kutlamaya ve etraftaki köylerde ya ayan Bahaileri davet
etmeye karar vermi lerdi.
Aylarca bu etkinlik için hazırlık yapmı lardı; hatta iki ila
üç yüz ki iyi a ırlamak için Kibirizi’deki Bahai Ofisi’nin
yanına bir tane daha baraka bile in a etmi lerdi. Nevruz
119

arifesinde mekân, misafirlerini kar ılamak için hazırdı.
Barakalar ye il dallar ve taze çiçeklerle süslenmi ve ak am
yeme i hazırlanmı tı.
Etraftaki yedi köyün Bahaileri gruplar halinde geldiler –
erkekler, kadınlar ve çocuklar. Gelen son grup, ba larında
bagajlarını ve sırtlarında çocuklarını ta ıyan on bir yorgun,
toz toprak içinde kalmı yeti kinden olu uyordu. Oraya
ula mak için üç gün boyunca yürümü lerdi. Birileri
kendilerine sordu, “Sizin köyden buraya gelen hiçbir otobüs
yok mu?” “Var,” diye yanıtladılar, “fakat e er otobüse para
ödeseydik Fonlara verecek paramız kalmazdı.” Bunu
söyledikten sonra Nevruz kutlamasına ev sahipli i yapan
Kigoma Mahalli Ruhani Mahfili’ne otobüs biletlerinden
tasarruf edip biriktirdikleri 440 ilini iftiharla takdim ettiler.

B

ir yıldan fazla bir süre Emri ara tıran, emekli kamu
çalı anı olup az bir emekli aylı ıyla geçinen ya lı bir
Avustralyalı sonunda Bahai olmaya karar verdi.
Bütün ömrü boyunca ö len yemekleri ile birlikte bir
biranın keyfini çıkarmı tı. Bahai oldu unda alkol
içemeyece ini ve ö le yeme i birasından vazgeçmesi
gerekti ini fark etti. Bir sonraki sene biranın kendisine ne
kadara mal olaca ını hesapladı ve tüm bu miktarı Fona
ba ı ladı.

D

r. M… kendi özel klini ini yeni açmı genç bir tıp
doktoruydu. Tıbbi çalı malarından geçimini sa layacak
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parayı kazanıncaya kadar masraflarını kar ılamayı ümit etti i
küçük bir miktar parayı önceden kenara koymu tu.
Klinik ümit etti i kadar erken bir zamanda kâr etmeye
ba lamadı ı için hayal kırıklı ına u ramı tı ve kenara ayırdı ı
para hızla azalmaktaydı. Aylar ayları kovalamı ancak
durumda bir iyile me olmamı tı. Öyle bir zaman geldi ki
genç doktorun sadece bir ay daha geçinebilecek parası
kalmı tı. Sonunda klini indeki i lerine bel ba layabilece i
zamana kadar yarı zamanlı çalı abilece i bir i aramaya karar
verdi.
Aynı zamanda ya adı ı ehirdeki Mahalli Mahfilin çok
ciddi bir ekilde paraya ihtiyacı oldu unu ö rendi. Dr. M…
kendi kendine, “Bendeki para bana ancak bir ay yetebilir. Bu
ay sonunda hiçbir eyim kalmayacak, yani bu para aslında
benim i ime pek yaramıyor. Fakat belki Mahalli Mahfilin
i ine yarayabilir; en iyisi Fona ba ı layayım,” diye dü ündü.
Mahfile hitaben bir çek imzaladı ve gönderdi.
Cebindeki bir miktar bozuklukla Dr. M… bir restorana
kahve içmeye gitti. Restoranda tesadüf eseri kar ıla tı ı bir
meslekta ı kendisine, “Acaba bana yardım edebilir misin?
Hastanede iyi bir i im var ama yüksek lisans kursuna gitmek
istiyorum. Fakat hastaneden sorumlu doktor kendi yerime
birisini bulmadı ım takdirde gitmeme izin vermiyor.
Haftanın üç günü hastanede çalı abilir misin?” diye sordu.
Ertesi gün Dr. M… bu hastaneyle bir yıllık sözle me
imzalamı tı. Haftanın üç günü çalı tı ı bu hastane, kendi
klini indeki i leri de devam ettirme imkânı sa lamı tı.
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sveç’te yeni evli bir Bahai çiftin arkada ları, çiftin
parmaklarında evlilik yüzükleri olmadı ını gördü.
Dostlardan biri a kınlık içerisinde, “Yüzüklerinize ne oldu?”
diye sordu.
Sizce ne olmu tu? Bu çift Fonlara ba ı ta bulunmak
istiyordu ve yüzükler de sahip oldukları tek eydi.

K

öyde ya ayan Afrikalı bir Bahai’nin mütevazı bir evi ve
yiyece ini sa ladı ı küçük bir arazi parçası vardı, fakat
nadiren parası olurdu.
Bahai Fonu’na verebilece i miktar o kadar azdı ki bir i e
yarayıp yarayamayaca ını merak ederdi. Sonra kendi kendine,
“Benim katkım bir damla gibidir, fakat ben damlamı di er
damlaların arasına katarsam Hz. Bahaullah’ın okyanusuna
karı mı olacaktır!” diye dü ündü. Böylece o azıcık parasını
Fona ba ı ladı.

G

üney Carolina (Karolayna) Bahailerinden bir bayan
yumurtlayan tavuklarından bir tanesini Emir için ayırır.
Yumurta satı ından kazandı ı para Fona gider. Tavuk
yumurtlamayı bıraktı ı anda onu satar, parasını Fona verir ve
Emir için yumurtlayan bir ba ka tavuk seçer.
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B

ombay’da lokanta sahibi bazı Bahailer her gün ilk bir ya
da iki saatte elde ettikleri kârı Emre ba ı lar. Ba kaları
ise bütün bo teneke kutularını ve i eleri satarak elde
ettikleri azımsanmayacak miktardaki parayı verirler.

T

ony ve Maria, Amerika’da ya ayan Bahai bir çifttir. Tony
siyahi ve Maria beyazdır. Birkaç yıl önce radikal ırkçılık
yüzünden bir kundakçı tarafından tahrip edildi inde, in asını
neredeyse bitirmek üzere oldukları kendilerine ait bir evleri
vardı. Sahip oldukları tüm e yaları yeni bir depoya
kaldırmı lardı ve bunlar da alev alıp yandı; böylece
kendilerine ait olan her eyi birkaç saat içinde kaybettiler. Bu
ya adıklarından sonra, özellikle de sigorta irketinin
kayıplarını kar ılamak üzere ödeme yapıp yapmayaca ı henüz
belli de ilken, tam manasıyla donakalmı lardı.
Aynı zamanlarda yakındaki bir ehirde bir Bahai
konferansı düzenleniyordu ve çift bu konferansa katılmaya
karar verdi. Fon konusunun görü üldü ü ve Bahailerin
ba ı ta bulunmaya te vik edildi i an Tony ve Maria
birbirlerine baktılar ve bir taahhütte bulunmaya cesaret edip
edemeyeceklerini dü ündüler. Sonra hayatlarında ilk defa
sonuçlarını dü ünmeden nançları için bir eyler yapmaya
karar verdiler. Sigortadan alacakları 2.000 doları Fona
aktarmayı taahhüt ettiler ve geleceklerini Hz. Bahaullah’ın
ellerine bıraktılar.
Tony ve Maria o toplantıda açı a çıkan ruhaniyetle
canlanmı vaziyette ve ba larına gelenleri tam manasıyla daha
iyi kavrayacak halde konferanstan geri döndüler.
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Birkaç gün sonra Tony i e tekrar ba ladı. Çalı ma
arkada ları ba ına gelen talihsizli i duymu ve onu bekleyen
bir hediye hazırlamı lardı. Tony ile duygularını payla mak
üzere hepsi bir yerde toplandı ve onun eline bir zarf
tutu turdular. Tony arkada larına te ekkür etti ve önyargıları
yıkmada her birinin nasıl yardım edebilece i hakkında
konu tu.
Tony yalnız kaldı ında zarfı açtı. Gördü üne inanmakta
güçlük çekti; son kuru una kadar tam tamına 2.000 dolar!
Tony ve Maria için bu bir mucize ve inançlarına dair
gerçek bir teyitti.

K

utsal Topraklar’da çok fakir olup bununla ilgili ne
yapaca ını bilmeyen bir Bahai ya ıyordu. Bir gün
Hz. Abdülbaha'yı ziyaret etti inde Kendisine zorluklarından
bahsedip ne yapması gerekti ini sordu. Hz. Abdülbaha gidip
Fonlara bir eyler ba ı lamasını söyledi.
Adam kederli bir vaziyette oradan ayrıldı. Kendi kendine,
“Benim hiç param yok ve Hz. Abdülbaha Fonlara ba ı ta
bulunmamı söylüyor. Acaba durumumu Kendisine yeteri
kadar izah edememi olmam mümkün mü?” diye dü ündü.
Tam bir ay geçti ve fakir adam daha önce hiç olmadı ı
kadar kötü durumdaydı. Bir i bulamıyordu ve son birkaç
kuru u tükenmi ti. Tekrar Hz. Abdülbaha'ya gitti. “Sevgili
Hz. Abdülbaha,” dedi, “en temel ihtiyaç maddelerinden bile
yoksunum ve buna artık daha fazla dayanamıyorum. Ne
yapmam gerekiyor?” Hz. Abdülbaha'nın yanıtı, “Ben sana
daha önce söyledim,” eklinde oldu.
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Adam evine büyük bir üzüntüyle döndü. A ladı ve lahi
merhamet dilemek için yüksek sesle dua etti. Hz. Abdülbaha
kendisinden Fonlara ba ı ta bulunmasını istemi ti ve onun
verecek hiçbir eyi yoktu. Sonra odasına bakındı. Hâlâ birkaç
e yası kalmı tı. Onları pazara götürüp sattı ve parayı Fonlara
ba ı ladı.
Döndü ünde kapıda kendisini bekleyen iki adam buldu.
“Geçti imiz bir ay boyunca seni aradık,” dediler, “ve bugün
nihayet nerede ya adı ını ö rendik. Birileri senin adını verdi,
çünkü bizim için çalı acak dürüst bir adam arıyoruz. Size çok
güzel bir i teklifimiz var.”
Adam, “Allah beni affetsin,” diye dü ündü.
“Hz. Abdülbaha'nın sözünü bir ay önce dinlemem
gerekiyordu.”

T

ayland’daki genç bir Çinli Bahai, di lerine tel taktırmak
için para biriktiriyordu. Bunun maliyeti 700 baht idi.****

Kenara koyacak parası az olan bir tıp ö rencisiydi ama
mümkün oldu u kadar tasarruf yapıyordu ve di çiye gidece i
gün tüm parasını saydı ında toplam 820 baht vardı. Kalan 20
bahtın tek günlük yeme e bile neredeyse yetemeyece ini çok
iyi bildi i halde, paranın 100 bahtını Fona ba ı lamaya
hemen karar verdi.
Kararını almı bir vaziyette di çisindeki randevusuna
gitti. Görünü e göre di çi de bir karar almı tı. Di telleri için
kendisinden sadece 300 baht alaca ını söyledi!

****

Bir Amerikan doları, yakla ık yirmi be baht eder.
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B

ir keresinde bir Bahai öyle dedi: “Fonlara ba ı ta
bulunmak için ne zaman özel bir fedakârlıkta bulunsam,
Allah tez zamanda benim verdi imden daha fazlasını iade
ediyor. Bu o kadar çok kez oldu ki oldukça utanç verici
olmaya ba ladı. Ve bazen parayı bana ula tırmak için en
tuhaf yöntemleri kullanıyor.
"Bir defasında kendime bir diki makinesi satın almak
için aylarca para biriktirmi tim. Sonra da Milli Fonumuzda
açık oldu unu ve acilen ba ı lara ihtiyaç duyuldu unu
okudum. Uzun bir süre diki
makinesine sahip
olamayaca ımı bilerek tüm birikimlerimden vazgeçmeye
karar verdim.
" ki gün sonra vergi dairesinden bir mektup geldi. yi bir
maa kazandı ım birkaç yıl önce benden fazla vergi kesildi i
ve alınan fazla paranın iade edildi i yazıyordu.
" imdi size soruyorum, vergi memurlarının fazla aldıkları
vergileri iade ettiklerini duyan kimse var mı?
"Dedi im gibi bazen, Allah’ın bana u veya bu ekilde
iade edece ini bilip de Fonlara ba ı ta bulunmak istedi imde
utanıyorum. Verdi imin kar ılı ında bir ey beklemedi ime
dair O’nu nasıl ikna edebilirim?”

K

atherine, Fonlara ba ı ta bulunmakla ilgili ya adı ı bir
deneyimi ve ondan çıkardı ı dersi dü ündü ünde kendi
kendine gülümsedi.
Çok gençken ve çok da mütevazı bir maa kazandı ında
bir gün, bir aylık kazancını Fona ba ı lamak ve ihtiyaçlarını
O’nun kar ılayaca ına inanmak için Allah’a kar ı yeterli imanı
oldu una karar verdi. Sadece ya adı ı odanın kirasını ödedi
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ve ay boyunca di er masrafları kar ılayacak olan kalan
parasını ba ı ladı. Bu kadar büyük bir fedakârlıkta bulundu u
ve Allah’a kar ı bu kadar güçlü bir imanı oldu u için
kendinden çok memnundu.
Fakat Katherine yeterince yiyecek depolamı tı ve posta
yoluyla kendisine ula acak bir çek bekliyordu.
Günler geçti ve kendisine herhangi bir çek ula madı.
Açlık çekmedi ama toplu ta ımayı kar ılayacak parası
olmadı ı için i e yürüyerek gitmeye ba lamak zorunda
kalmı tı. E er o çek kendisine ula mazsa yakında durum
kötüle ecekti. Derken bir sabah zarf geldi ve Katherine içi
rahatlamı bir ekilde açtı. “Çek olmalı,” diye dü ündü.
Gerçekten bir çekti ama bekledi i çek de ildi. Bu, sadece
yirmi be sentlik bir çekti. Ona bir ay yetmesi için yirmi be
sent!
Sonra da, her ne kadar fedakârlık yaptı ına ve Allah’a
tamamen güvendi ine inansa da aslında depoladı ı yiyece e
ve alaca ını umdu u paraya güvendi ini birdenbire fark edip
kendi kendine güldü.
Katherine, Allah kendilerine bir ders verdi inde bunu
görecek iç göze sahip olan o anslı ruhlardan biriydi.
Beklenen çek o olaydan kısa süre sonra kendisine ula tı.

ran’daki köylerden birinde ya ayan bir Bahai, hayatı
boyunca Fonlara belli bir miktarda para ba ı lamı tı. Vefat
etti inde, Bahai olmayan o ullarından biri tüm makbuzları
alıp yanında bir kabadayı ile birlikte köyde tanınmı bir
Bahai’nin evine gitti. “Siz Bahailer bu paraları aldınız,” diye
ba ırdılar, “ve biz parayı geri almaya geldik.” Adam
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kendilerine hiç para vermedi i için onu o kadar kötü
dövdüler ki hastaneye götürülmek ve bir süre orada yatmak
zorunda kaldı.
Adamlar daha sonra, civar köyün Mahalli Mahfilinin
sandık emini olan bir ba ka Bahai’nin evine gitti. Bu Bahai
talep ettikleri parayı kendi cebinden çıkarıp verdi ve tüm
makbuzları aldı ki adamlar gidip ba ka Bahaileri taciz
etmesin.

M

abet in aatı fonu ve ba ka mahalli veya milli Bahai
idari fonları gibi Emrin belirli idari faaliyetleri ile
ilgili kullanımlar için, inananların hiçbir ko ulda Bahai
olmayanlardan herhangi bir maddi yardım kabul etmemeleri
gerekti ini tekrar vurgulamamı arzu etmektedir. Bunun
sebebi iki yönlüdür: Birincisi, çünkü Bahailerin a amalı
olarak in a etmekte oldukları kurumlar do aları itibariyle
Hz. Bahaullah'ın dünyaya hediyeleridir; ikincisi ise, özellikle
Bahailerin kullanımı için inanan olmayanlardan fon kabul
etmek Bahaileri eninde sonunda ba kalarıyla öngörülemeyen
karma ıklıkların ve zorlukların içine çekecek ve böylece
Emrin yapısında ölçülemez bir zarara yol açacaktır.28
Hz. evki Efendi adına yazılan bir mektuptan

A

nita Munsen hayatı boyunca hep ba kalarını
dü ünmü tü. Sevinci ba kalarını mutlu etmek olan,
benliksiz bir ruhtu ve Ha Günleri’nde toplumdaki her çocuk
kendisinden el yapımı bir hediye alırdı.
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Hayatının sonlarına do ru toplantılara katılamıyordu ama
her ay posta yoluyla Fona ba ı göndermeyi ihmal etmezdi.
Kendisine yardımcı olmak amacıyla Mahalli Ruhani Mahfil
kendisine üzerine adres yazılmı , pullu zarflar temin etmeye
karar verdi. Anita, Mahfile zarflar için te ekkür yazısı
gönderdi ama
öyle ekledi, “Lütfen zarflara pul
yapı tırmayın, Fonun o paraya ihtiyacı var.”

K

âmran iyi bir i adamı olaca ının belirtilerini
gösterdi inde sadece on üç ya ındaydı. Onun ya ındaki
di er erkek çocuklar paralarını oyuncaklara, çikolata ve
dondurmaya harcarken, Kâmran sahip oldu u her kuru u
özenle biriktirirdi. Parasını bankaya yatırırsa faiz kazanaca ını
bildi inden evde de tutmazdı.
Kâmran on be ya ına geldi inde anne babası her do um
gününde onun adına bankaya yatırdıkları parayı ona
devrettiler. Biriken tutar oldukça yüklüydü ve Kâmran anne
babasıyla bu parayla gelecekte ne yapabilece ini sıklıkla
konu uyordu. Bu esnada bir bankada açılabilecek çe itli
hesaplar hakkında her eyi ö renmi ti ve parasıyla en yüksek
kârı elde etti inden emin olmu tu. Anne babasına ikinci
bankanın daha iyi faiz ödedi ini açıklayarak, birikimini bazen
bir bankadan alıp di erine koyardı.
Bir gün Kâmran çok a ırtıcı bir duyuru yaptı. “Paramı
bankadan çekip Bahai Fonu'na koymaya karar verdim,” dedi.
Anne babası birbirine buna inanamayarak baktılar. Kâmran
öyle açıkladı: “Bu konu hakkında çok dü ündüm. Parayı bir
bankada tutarsam elde edece im faiz sadece daha fazla para
olacaktır, fakat parayı Fona koyarsam uygun bir ekilde
kullanıma sokulacaktır. Hz. Bahaullah'a hizmet edecek ve
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hepimize faydalı olacaktır. Bu, tüm di erlerinden daha iyi faiz
veren iyi bir bankadır.”

A

nnesi vefat ettikten sonra St. Anton adasına babasıyla
muhaceret etti inde Julia on ya ındaydı. Amerika’da
do up büyüdü ü yerden ayrılmadan önce oradaki Bahailer
ona bir veda hediyesi verdiler: Birbiriyle tıpa tıp aynı olan iki
pul koleksiyonu kitabı.
Julia hiçbir zaman pullarla ilgilenmemi ti ama di er
e yalarıyla beraber kitapları bavuluna yerle tirdi ve
St. Anton’a u urlandılar.
Yeni evi olacak küçük adaya birkaç hafta sonra ula tı ve
bavulunu açmaya ba ladı. Bavuldaki her ey, Amerika’dayken
göründü ünden daha kıymetli görünmü tü. Bunların
arasında pul kitapları vardı. Birini açtı ve okudu:
“Julia için. Bu pullar, özellikle yeni anavatanından
olanlar, bir gün çok de erli olacaklar. Ve neden iki pul kitabı
var sevgili Julia? Biri senin için, di eri Hz. Bahaullah için.
(Evet, tabii ki Fon için!)”
“Pul koleksiyonu yaparak Fon için para biriktirebilirim!”
diye dü ündü Julia. Birkaç güzel pulun te hir edildi i bir
dükkâna tela la ko arken pullar birdenbire ilgisini çekmeye
ba lamı tı.

D

ipu, Hindistan'da ya ayan küçük bir erkek çocu udur.
Babası o ülkenin Eyalet Bahai Konseylerinden birinin
sandık eminidir. Konsey o bölgede maddi olarak kendine
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yeter hale gelmeleri gerekti ine dair karar aldı ında, Dipu
anne babasının bu konuyu ba ka Bahai dostlarla
görü tüklerini duydu. Her Bahai’nin mümkün oldu u kadar
Fonlara ba ı ta bulunması gerekti ini fark etti, o yüzden bir
gün annesi, “Dipu, sen ne kadar verebilirsin?” diye
sordu unda cevabı hazırdı: “Her ay yirmi be rupi.” Annesi
onu ciddiye almadı. Ona öyle dedi: “Karar vermeden önce
dikkatli dü ünmelisin. Cep harçlı ı olarak ayda otuz rupi
alıyorsun ki bu günde bir rupin oldu u anlamına geliyor.
E er Fonlara yirmi be rupi ba ı larsan tüm ay için sadece
be rupin kalacak.” Dipu o be rupi ile idare edebilece ini
söyledi. Annesinin hâlâ ku kuları vardı. “ unu anlamalısın
ki,” dedi annesi, “her ay sana be rupiden daha fazla
vermeyece im. Cep harçlı ının tüm kalanı Fonlara
verilecek.” Dipu bunu anladı ına dair annesini temin etti.
imdi sekiz ay geçti ve Dipu sadık bir ekilde sözünü
tuttu. Cömert ba ı ı her ay Fona gönderildi.

annesi kahvaltı hazırlarken radyodan gelen Bahai
Jeslin,
dualarını dinliyordu. Her sabah dinledi i bu dua
programını çok seviyordu ve duaları okuyan ki i okuldaki
kendi sevgili ö retmeninden ba kası de ildi. Fakat o gün
dualar bittikten sonra kendisini sarsan bir ey duydu.
Ö retmeni, programın maliyetini kar ılayamadıkları için
sabah dualarını durdurmak zorunda kalabileceklerini söyledi.
Jeslin cebindeki bir doları dü ündü. Ö le yeme ini – yani
lezzetli bir dürümü ve güzel bir meyve suyunu – bu parayla
alacaktı. Hızlı bir ekilde kararını verdi. Bugün o bir doları
Fona ba ı layacaktı. Jeslin, Bahai radyo programının
kar ılanmasına yardım edecekti.
131

ran’da bir Bahai sınıfındaki on - on bir ya larında birkaç
çocuk, ö retmenlerine, kendilerinin de Fonlara ba ı ta
bulunmak istediklerini, fakat kendilerine ait paraları
olmadı ını
söylediler.
Ö retmenleri
birkaç
kuru
biriktirebilmeleri için bazı yollar önerdi. Mesela e er sınıfa
uzak bir mesafeden geliyorlarsa, yola erken çıkıp otobüse
binmek yerine yürüyebileceklerini söyledi. Okul kırtasiyesi
için bazılarına harçlık veriliyorsa, kalem ve kâ ıdı daha
tasarruflu kullanabilir ve parayı Fonlara ba ı layabilirlerdi.
Bu çocukların ço u oldukça yoksuldu, fakat hepsi Emre
ba ı ta bulunmak üzere biraz para biriktirmek için çaba
gösterdi. Bir tanesi o kadar yoksuldu ki keten ayakkabılarında
delikler vardı ve büyük ayak parmakları bu deliklerden dı arı
ta ardı. Bunu önlemek için sol ayakkabısını sa aya ına ve
sa ayakkabısını sol aya ına giyerdi. Buna ra men bu çocuk,
zaman zaman Fonlara küçük bir ba ı ta bulunma alı kanlı ı
geli tirenlerden biriydi.

B

ir ak am bir On Dokuz Gün Ziyafeti toplantısında,
Fonlara para toplamak için çe itli öneriler yapıldı. Bir
beyefendi, Bahai çocuklarının da sahip oldukları bir eyi
Fonlara vermek konusunda te vik edilmeleri gerekti ine
dikkat çekti. öyle dedi, “Bir çocuk örne in dondurmaya
para harcamak istedi inde, bunun Fon kutusuna
konulabilece inin farkına vardırılabilir.”
Dört ya ında küçük bir kız çocu u söz almak için
heyecanla elini kaldırdı ve beyefendiye dönüp, “Öneriniz
tamamen yanlı ! O dondurmanın Fon kutusunda eriyece ini
bilmiyor musunuz?” dedi.
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U

zun yıllar önce Afrika’da çok fakir insanlardan olu an
bir Bahai toplumunda harikulade bir ey oldu.

Bu Bahailer,
ehirlerinde Emri duyurmayı çok
arzuluyorlardı ama bunu yapacak paraları yoktu. Sonra bir
On Dokuz Gün Ziyafeti’nde birisi vermenin ruhani do asını
ve Fonlara ba ı ta bulunmada dostların evrensel katılımının
ola anüstü sonuçlar do urabilece ini anlattı. Birlik içinde
hizmet etmek için aya a kalkarsak Yüce Melekûtun
yardımımıza gelece ini ve alaca ımız teyit ve ihsanlardan
dolayı a ırıp kalaca ımızı Emrin Velisi’nin bize tekrar tekrar
anlattı ından bahsedildi ve eklendi: Her biri Fonlara ba ı ta
bulunmaya katılırsa Bahailerin ortaya çıkaraca ı ruhani güç o
kadar büyüktür ki sadece iki veya üç ki iden bin dolar
toplamaktansa bir toplumun tüm üyelerinden yüz dolar
toplanması daha iyidir.
O ehrin Bahaileri, Fonlara hiçbir zaman topyekûn
ba ı ta bulunmamı lardı, fakat birlik içinde ba ı ta
bulunmanın sonucu olan ruhani inayetleri ö rendiklerinde
bunu denemeye karar verdiler. O ak am, çocuklar dâhil
toplumun her bir üyesi Fon kutularına bir eyler koydu.
Görmü geçirmi bir adam olan sandık emini, bin
dolardan daha fazlasını ba arabilecek yüz dolar fikrinden çok
etkilenmemi ti ve imdi kutuda toplanan parayı saydıktan
sonra kinayeli bir ifadeyle, “Toplumumuzdaki herkes duyuru
için katkıda bulundu ve üç dolar ve on sentlik afallatıcı tutarı
topladık!” dedi. Sonra da ekledi: “Ve üç dolar ve on sent ile
hiçbir duyuru yapabilece imizi sanmıyorum.”
On iki veya on üç ya ındaki genç bir erkek aya a kalkıp
kendisine öyle dedi, “Siz sadece sandık eminisiniz, onlar
Yüce Melekûttur ve e er onlar üç dolar ve on sent ile duyuru
yapılmasını sa layacaklarını söylüyorlarsa, sa layacaklardır!”
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Toplum, toplanan üç dolar ve on sent ile ne
yapabileceklerini me veret etti ve kütüphaneleri için bir kitap
almaya karar verdiler. O kitabı daha önce okumamı olan
sekreter evine dönerken otobüste okumak üzere kitabı
yanına aldı. Otobüs duraklarından birinde ya murdan
sırılsıklam olmu vaziyette bir adam gelip bir koltuk için
etrafına bakındı. Sadece tek bir koltuk kalmı tı – sekreterin
yanındaki koltuk.
Adam yanına oturdu unda sekreter hanım, kitabın
üzerine su damlaları gelecek endi esiyle huzursuz bir ekilde
kıpırdandı. Sonra da tekrar okumaya daldı. Yanında oturan
adam göz ucuyla kitaba bakıyordu. Sonra da kendisine sordu,
“Ne okuyorsunuz?” Sekreter rahatsız edilmekten memnun
olmamı tı. “Bir kitap okuyorum,” dedi. Adamın cesareti
kırılmamı tı ve öyle dedi, “ lginç görünüyor. Nasıl bir kitap
oldu unu sorabilir miyim?” “ lla da bilmeniz gerekiyorsa, bir
Bahai kitabı okuyorum,” diye sabırsızca cevap verdi. “Bahai
Dini’ni duymu olmalısınız, de il mi?” “Hayır, duymadım,”
dedi, “ama dinlemek isterim.” Sekreter birdenbire ne kadar
kaba davranmı oldu unu fark etti ve hemen tavrını
de i tirdi. Adama Bahai nancı’nı, küçük toplumlarını ve
Hz. Bahaullah’ın muazzam Mesajını ehirlerindeki insanlara
anlatmayı ne kadar arzuladıklarını ama paralarının buna
yetmedi ini anlattı. Adam bütün bunları ilgiyle dinledi ve
sonra da bir gazetenin editörü oldu unu söyledi. Genellikle
i ten çıktı ında gelip arabalarıyla kendisini alan e i o ak am
telefon edip çocuklarından birisinin hastalandı ını ve
kendisini almaya gelemeyece ini söylemi ti; o yüzden altı
veya yedi seneden sonra ilk kez eve gitmek için bir otobüse
binmi ti. Ve i te bu yüzden tesadüfen onun yanına
oturmu tu.
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Evine götürüp okumak için kitabı ödünç alıp
alamayaca ını sordu. Sekreter alabilece ini söyledi ve daha
sonra kitabı iade etti inde kendisini Bahai toplumu ile
tanı tırdı. Okuduklarından çok etkilenmi ti ve Bahailerin
samimiyeti onu çok duygulandırmı tı, o yüzden onlara
yardım etmeye karar verdi ve unları yaptı:
Mahalli Ruhani Mahfil ile bulu mak için bir muhabir ve
foto rafçı gönderdi ve sonucunda Emir hakkında ehirdeki
Yeni Din ba lıklı iki makale gazetede yayınlandı. Bundan
sonra Emir hakkında on üç bölümlük bir yazı dizisi yazdı ki
bunlardan sonuncusu Hz. Bahaullah –Üzüm Ba ının Rabbi ve
tüm nsanlı ın Çobanı idi.
Gazetenin ikinci katında yer alan büyük toplantı
salonunu bir duyuru toplantısı düzenlemeleri için Bahailere
tahsis etti. Daha sonra büyük ba arı elde edecek olan
programı ba tan sona izleyip nakletmeleri için bir muhabir ve
foto rafçı gönderdi.
Ayrıca Bahailerin iki radyo programı ve iki televizyon
yayını yapmalarını ayarladı.
Otobüsteki o tek adam aracılı ıyla yapılan tüm
duyuruların bedelini ödeyecek olsalardı, Bahai toplumunun
on be bin dolar ödemesi gerekecekti. Bu inayet kendilerine,
Fon için topladıkları üç dolar ve on sente hepsinin birlik
içinde katkıda bulunmalarından dolayı nasip olmu tu.
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Tanıdı ınız bir Dosttan bir Mektup
Sevgili Dostlar,
Çok eski zamanlardan beri Hz. Bahaullah'ın dünyanın her
yerindeki kullarına hizmet ettim. Hz. Bahaullah'ın Emri’nin Dünya
Merkezi'ndeki i lerine destek verdim. Dünyanın her yerindeki ba ka
Bahai kurumlarının - Emrin Elleri, Kıtasal Mü avirler Heyeti, Milli
Ruhani Mahfiller, Muavenet Heyeti üyeleri, Mahalli Ruhani
Mahfiller ve asistanlar - i lerini sürdürmelerine yardımcı oldum.
Bahai okulları, Mabetler ve Ofisler in a ettim; ayrıca tam
zamanlı Bahai mübelli leri ve Bahai tebli projelerini destekledim.
Bahai gezici mübelli lerini dünyanın do usuna ve batısına gönderdim.
Büyük yerel, milli ve uluslararası Bahai konferanslarına ve
konven ınlara destek oldum. Birle mi Milletler’deki ve di er sivil
toplum kurulu larındaki Bahai temsilcilerine sahip çıkan benim. En
ba ından beri gece gündüz çalı ıyorum.
Dostlar, birçok neslin imtihanlarına kar ı dimdik ayakta
durdum. Var olu larının anlamını ve özünü arayan milyonlarca
insana yardım ettim. Arayı çabalarından ve belirsizlikten yorulmu ,
huzur ve güven ve ya amak için bir sebep arayan her kesimden kadın
ve erke i içtenlikle kucakladım... Dostlar, size iyi bir ekilde hizmet
etmeye devam etmem için beni her zaman beslemelisiniz ki ben de size
her zaman hizmet edebilmek için sa lıklı olabileyim. Dostlar, sizin
bana ihtiyacınız oldu u gibi benim de size ihtiyacım var.
Dostunuz,
Bahai Fonu††††

†††† Yeni Zelanda Bahai Bülteni’nden yeniden basılmı tır, Kasım,
1986
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