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TANITIM

Bahai Dini’nin Velisi olarak hizmet ettiği otuz altı yıl 
boyunca Hz. Şevki Efendi’nin dünya Bahai toplumuna 
kılavuzluk yaparken başvurduğu araçların başında, çeşitli 
tarihlerde kaleme aldığı bazı uzun mektuplar gelir.

Bu eserleri vazgeçilmez kılan şey sadece Bahai Dini, 
Merkezi Şahsiyetler ya da ilahi öğretiler hakkında eşsiz 
açıklama ve yorumlar içermesi değildir. Bu mektuplar 
okuyucularına yazıldıkları tarihlerde olduğu kadar bugün ve 
gelecekte de olağanüstü bir vizyon kazandırırken dünya 
olaylarını doğru bir anlayışla değerlendirme imkanı da sunar.

Vaat Edilen Gün Geldi ve Hz. Bahaullah’ın Dünya Düzeni 
Hakkında Mektuplar adlı kitapların ardından şimdi Türkçesi 
yayımlanan İlahi Adaletin Gelişi adlı eser de Hz. Şevki 
Efendi’nin bu kategoriye giren çok özel ve değerli 
yazılarındandır.

Ana teması Amerikan Bahai toplumunun Hz. Bahaullah’ın 
öngördüğü dünya düzeninin kuruluşuna öncülük etme 
misyonu olan bu uzun mektup, II. Dünya Savaşı’nın ayak 
seslerinin duyulduğu bir tarihte, 1938 yılının Aralık ayında 
kaleme alınmıştır. Emrin sevgili Velisi bu uzun mektubunda 
bir yandan Amerikan Bahai toplumunun özel görevini analiz 
ederken, diğer yandan tüm dünya Bahailerinin hem birey 
hem toplum seviyesinde benimsemesi ve hayata geçirmesi 
gereken üç ruhani koşula özellikle atıfta bulunur: Ahlaki 
doğruluk, mutlak iffet ve taassuptan tamamen arınmışlık.

İlahi Adaletin Gelişi’nin dikkat çekici bir diğer yönü, Hz. 
Bab ve Hz. Bahaullah’ın neden İran’da zuhur ettikleri ile
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Bahai öğretilerinin tüm dünyaya yayılmasına öncülük etme 
misyonunun neden Amerikan Bahai toplumuna verildiği 
arasındaki ortak noktayı çarpıcı bir şekilde ortaya 
koymasıdır.

Hz. Şevki Efendi diğer uzun mektuplarında olduğu gibi İlahi 
Adaletin Gelişi’nde de sık sık kutsal Bahai yazılarından 
alıntılara başvurmuş ve konuları bu ilahi beyanlar ışığında, 
kendisine özgü bir üslup ile analiz etmiştir. Bu eserde Emrin 
Velisince ortaya konan Bahai ahlak standartlarına dair ilke 
ve yöntemler, Hz. Bahaullah’ın Zuhurunu kabul etmiş 
olmanın sadece büyük bir ayrıcalık olmayıp hepimize çok 
önemli sorumluluklar yüklediğini daha iyi anlamamızı 
sağlamaktadır.

Bahai Eserleri Basım Dağıtım A.Ş.
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“Birleşik Devletler ve Kanada’daki Tanrı dostla 
rına v e ...”

Birleşik Devletler ve Kanada’daki Tanrı dostlarına ve Rah- 
man’ın cariyelerine.

Hz. Bahaullah’ı seven çok sevgili kız ve erkek kardeşler:

1
Sorumluluklarına emanet edilmiş Plan’ı icralarında Hz. Ba 
haullah’ın Dünya Düzeni’nin cesur ve sadık öncülerini hare 
kete geçiren dinamik enerjinin bitmez tükenmez işaretlerini 
her düşündüğümde, kalbime dolan dizginlenemez neşe ve 
coşku duygularını layığı ile anlatmak gerçekten de çok zor. 
Gerek seçilmiş milli temsilcilerinizin Hz. Bahaullah’ın Em- 
ri’nin Batı’daki inananlarının şimdiye dek başlattığı en bü 
yük girişimin son safhasının açılışını belirleyen bir şekilde 
sözleşmeyi* imzalamaları, gerekse Milli Tebliğ Heyeti’nin 
birçok raporlarında yer alan çok yüreklendirici gelişmeler, 
Yedi Yıllık Plan’ın gelişiminin içermesi gereken çeşit çeşit 
işlerin uygulanmasında ortaya koyduğunuz sadakat, canlılık 
ve mükemmelliği hiçbir tereddüte yer bırakmaksızın göster 
mektedir. Plan, her iki yönünden ve tüm ayrıntıları açısın 
dan, örnek bir düzen ve dakiklik, azalmayan bir etkinlik ve 
takdire şayan bir sürat ile ilerletilmektedir.

2
Amerikalı inananların milli temsilcilerinin art arda aldıkları 
tedbirlerin de ispat ettiği gibi, son aylarda çarpıcı bir şekilde

* Milli Mahfil'in ABD’deki Maşnku’l-Ezkâr'ın bitirilmesi için 
imzaladığı sözleşme
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ortaya koydukları yaratıcı beceriklilik, kutsal vazifelerini 
ifalarının her hassas safhasında ve her yeni atılımda, temsil 
ettikleri kimselerin sadık, sorgusuz sualsiz ve cömert destek 
leri ile karşılık bulmuştur. Uygun şekilde işleyen her Bahai 
toplumunun temel çerçevesini oluşturan ve organik hayatına 
katkıda bulunan çeşitli unsurlar arasındaki böylesi bir karşı 
lıklı etkileşim, böylesi bir yakın işbirliği, böylesi bir sürekli 
ahenk ve yoldaşlık, bugünün toplumunda çok acı bir şekilde 
görülen uyumsuz öğelerin yıkıcı temayüllerine çarpıcı bir 
tezat sunan bir olgudur. Oysa, Yüceler Yücesi’nin anlaşılmaz 
hikmeti ile Kendi seçtiği toplumu maruz bıraktığı her zorluk 
sadece onun temel dayanışmasını yeniden göstermesine ve 
içsel gücünü pekiştirmesine hizmet ederken, batmakta olan 
bir çağın kaderindeki birbirini izleyen her bir kriz, onun 
çökmekte olan kurumlarının canlılığını hızla tüketen ve te 
melini zayıflatan yıkıcı etkilerini bir öncekinden daha da 
bariz bir şekilde ortaya koymaktadır.

3
İsm-i Âzam’ın Toplumu ile özdeşleşenler, devamlı takipte 
olan Yüce Koruyucu’nun sergilediği müdahalelerin bu gibi 
belirtileri için ebediyen şükran duymalıdırlar. Onlar, bir ta 
raftan O’nun tükenmez inayetlerinin her yeni nişanesinden, 
diğer taraftan O’ndan gelen belalardan ancak büyük ümit ve 
cesaret edinirler. İnançlarının onlara sunduğu ve kader çarkı 
nın her dönüşünde ortaya çıkan her fırsat karşısında uyanık 
bir halde, ışığını kucaklamayı reddedenlerin eninde sonunda 
ölümcül olarak etkileneceği şiddetli sancılardan yılmadan, 
onlar ve onlardan sonra çalışacaklar hızla ilerlemelidirler, ta 
ki şimdi başlatılan süreçler seyrini tamamlasın ve doğum 
sancıları çekmekte olan bir çağın rahminde hareket eden Dü- 
zen’in doğumu için payına düşen katkıyı yapsın.
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4
İnsan ırkının gittikçe artan bir bölümüne ıstırap veren ve me 
şum bir sıklıkta ve karşı konulamaz bir güçle tekrar tekrar 
gelen bu krizler, geçici olarak da olsa, dallarını dünyanın en 
ücra köşelerine kadar uzatmış olan bir dünya toplumu üze 
rindeki zararlı etkilerini belli bir oranda göstermeye devam 
etmek durumundadır. Düzen içindeki toplumun sosyal, dini, 
siyasi ve ekonomik dengelerini böylesine ciddi aksamalara 
sürükleyen ve siyasi sistemleri, ırksal doktrinleri, sosyal kav 
ramları, kültürel ölçütleri, dini kuruluşları ve ticari ilişkileri 
kaos ve şaşkınlık içine iten güçleri serbest bırakan bir dünya 
kargaşasının ilk işaretlerinin, böylesine geniş boyuttaki ve 
daha önce hiç görülmemiş böylesi çalkantıların, henüz çok 
körpe çağında olan ve öğretileri insan hayatının ve davranı 
şının bütün bu alanları üzerinde doğrudan ve hayati etki taşı 
yan bir İnancın kurumlan üzerinde herhangi bir yankı uyan 
dırmaması düşünülebilir mi?

5
Öyleyse; böylesine yayılmış bir İnancın, böyle meydan oku 
yucu bir Emrin sancağını yükseklerde taşıyanlar kendilerini 
dünyayı sarsan bu güçlerden etkilenmiş halde bulurlarsa, 
buna şaşırmamak gerekir. Çarpışan ihtirasların girdabının 
ortasında özgürlüklerinin kısıtlandığını, ilkelerinin aşağılan 
dığını, kurumlarının saldırıya uğradığını, amaçlarına iftira 
atıldığını, otoritelerinin tehlikeye düştüğünü ve iddialarının 
reddedildiğini görürlerse, buna şaşırmamak gerekir.

6
Hz. Abdülbaha’nın öngördüğü gibi, ruhani potansiyeli ve 
coğrafi konumundan ötürü etrafındaki ülkelere Emrin nuru 
nun parlaklığını yayması mukadder olan, Avrupa kıtasının
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kalbindeki bir toplum*, amaç ve işlevini acı bir şekilde yanlış 
anlamış bir rejimin dayatmak istediği kısıtlamaların geçici 
olarak gölgesinde kalmıştır. Heyhat! Onun sesi şimdi kısıl 
mış, kurumları feshedilmiş, eserleri yasaklanmış, arşivlerine 
el konulmuş ve toplantıları geçici olarak durdurulmuştur.

7
Orta Asya’da, Hz. Abdülbaha tarafından Bahai dünyasının 
ilk Maşrıku’l-Ezkârı’na ev sahipliği yapma müstesna ayrıca 
lığı için seçilmiş olan şehirde ve aynı eyaletteki köy ve kasa 
balarda, Hz. Bahaullah’ın büyük baskı altındaki Emri, kendi 
sini, on yıllar boyu devamlı ortaya konulan olağanüstü ve 
benzersiz canlılığından ötürü artan gücünden tedirgin olan ve 
bu yüzden onu tamamen zayıflatmayı amaçlamış güçlerin 
baskısı altında bulmuştur. Emrin Mabedi1', halen Bahai iba 
deti için kullanılmakta olmasına rağmen istimlak edilmiş, 
Mahfilleri ve heyetleri dağıtılmış, tebliğ aktiviteleri engel 
lenmiş, en büyük destekçileri sınır dışı edilmiş, en hararetli 
taraftarlarından sayısı hiç de az olmayan kadın ve erkekler 
hapsedilmiştir.

8
Doğduğu, başkentine Hz. Bahaullah’ın “dünyanın anası” ve 
“insanlığın neşe kaynağı” diye seslendiği, takipçilerinin bü 
yük çoğunluğunun yaşadığı ülkede; çağdışı kalmış, fanatik 
ve rezilce yozlaşmış bir din adamı sınıfının felç edici etkile 
rinden henüz kurtulamamış bir sivil idare, yüz yıldan fazladır 
başarısız bir şekilde sindirmeye çalıştığı bir Din’in taraftarla 
rına karşı, insafsızca kendi baskı kampanyasını sürdürmekte 
dir. Bu masum ve hakları sınırlandırılmış toplumun en taraf 

* Almanya
1 Aşkabat'taki Bahai Mabedi

6

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



sız, en kabiliyetli ve memleketlerinin en hararetli âşıkları 
oldukları haklı gerçeğine kayıtsız, aşırı ve dar görüşlü milli 
yetçilik yanlılarının hiçbir zaman takdir etmeyi hayal ede 
meyeceği dünya vatandaşlığı yüce anlayışını hor gören bir 
idare, ruhani yetkisini altı yüzden fazla yerel toplum üzerin 
de gösteren; inananları ülkedeki Hıristiyan, Musevi ve Zer 
düşt Dinlerinin inananlarından sayıca çok fazla olan bir 
Din’e, kurallarını uygulamak, işlerini idare etmek, okullarını 
yönetmek, bayramlarını kutlamak, eserlerini yayınlayıp da 
ğıtmak, dini törenlerini icra etmek, binalarını inşa etmek ve 
evkafını koruma altına almak için gerekli hukuki hakları 
vermeyi reddetmektedir.

9
Ve son zamanlarda, dünyayı kucaklayan bir Din’in kalbi ve 
idari merkezi olan Kutsal Topraklar’ın kendisinde; ırk düş 
manlığının, kardeş kavgasının ve ardı arkası kesilmeyen te 
rörizmin yaktığı ateşler, bir taraftan o merkezin hayat kayna 
ğı olan ziyaretçi akınını ciddi sekteye uğratmış, diğer taraftan 
kutsal Noktaların etrafındaki yerleri korumak ve genişletmek 
için başlatılan çeşitli projeleri durdurmuştur. Yükselen ka 
nunsuzluk dalgası karşısında burada ikamet eden küçük sa 
yıdaki inananlar topluluğunun emniyeti tehlikeye atılmış, 
tarafsız ve bağımsız bir toplum olma statüsü dolaylı olarak 
zorlanmış ve bazı törenlerini yapma özgürlüğü kısıtlanmıştır. 
Bir seri öldürücü saldırı ve o dağılmış ülkede üç ana Din’in 
hem liderlerinin hem de yandaşlarının dâhil olduğu acı din 
ve ırk fanatizminin sık sık patlak vermesi, zaman zaman hem 
kendi içindeki hem de dış dünya ile olan tüm normal iletişi 
min kesilmesi tehlikesini yaratmıştır. Durum ne kadar tehli 
keli olsa da, tüm dünyaya yayılmış bir Din’in taparcasına 
sevdiği Bahai Kutsal Yerlerine; sayıları az, konumları tehli 
keye açık ve dışarıdan bakıldığında her tür korumadan yok 
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sun olmasına karşın, mucizevi bir şekilde bir koruma ihsan 
olunmuştur.

10
Tarihinin bu çok kritik döneminde, çatışan ihtiraslar yüzün 
den harap olmuş ve içten içe tehlikeli bir şekilde parçalan 
makta olan bir dünya, kaderi yükselmekte olan yeni doğmuş 
bir Din ile kendini karşı karşıya bulmuştur; öyle bir Din ki 
zaman zaman sanki dünyanın bu çekişmelerinin içine çekil 
miş, çatışmalarına karıştırılmış, toplanmakta olan gölgeleri 
nin karanlığında kalmış ve ihtiraslarının kabarmakta olan seli 
altında ezilmiştir. Tam kalbinde ve beşiğinde, ilk ve kutsal 
Mabedi’nin bulunduğu yerde, bugüne kadar gelişmekte olan 
ve potansiyel olarak güçlü merkezlerinden birinde, Hz. Ba 
haullah’ın daha tam özgürlüğünü kazanmamış Dini, dünya 
nın sürekli kurbanı olduğu şiddet ve karmaşa güçlerinin üze 
rine gelmesinden dolayı gerçekten de geri çekiliyormuş gibi 
görünmektedir. Böyle bir Emrin kalelerinin her biri, günbe 
gün, âdeta birbiri ardına izole edilmiş, saldırıya uğramış ve 
gasp edilmiş gözükmektedir. Özgürlük mumları titreye titre- 
ye sönerken, ihtilaf çığlıkları her gün daha da yükselirken, 
fanatizmin ateşi insanların sinelerinde artan bir şiddetle ya 
narken, dinsizlik ürpertileri insanlığın ruhuna amansız bir 
şekilde işlerken, engelleyici etkisi ile tüm medeni dünyayı 
avucuna almış güçler, değişik ölçülerde Hz. Bahaullah’ın 
Dini’nin vücudunu oluşturan kol, kanat ve organları da etki 
lemiş görünmektedir.

11
Şu an, Hz. Abdülbaha’nın aşağıdaki sözleri ne kadar açık ve 
çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır: “Bu en yüce devirde 
Doğu’yu ve Batı’yı sarmış olan yanılgı karanlığı, İlahi Kıla 
vuzluğun aydınlığı ile çarpışmaktadır. Kılıçları ve mızrakları
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çok keskin ve sivridir; ordusu aşırı şekilde kana susamıştır.” 
Başka bir yazıda da şöyle buyurmuştur: “Bu gün tüm dini 
liderlerin gücü Rahman’ın topluluğunu dağıtmaya ve İlahi 
Yapı’nın yıkılmasına yönelmiştir. Dünya orduları, ister mad 
di olsun, ister kültürel veya politik, her yandan saldırıyorlar; 
zira Emir büyük, çok büyüktür. Onun büyüklüğü bugün in 
sanların nazarında açık ve seçiktir.”

12
Onun en önemli ve tek kalan kalesi, zapt edilemez bir Din’in 
sancağını yükseklerde tutan güçlü kol, İsm-i Âzam’ın Kuzey 
Amerika kıtasındaki kutsanmış inananları toplumundan baş 
kası değildir. Birbirlerini sürekli etkileyen Doğu ve Batı Ba- 
hai toplumlarının vücudunun bu müstesna kolunun, çalışma 
larıyla ve her şeye kadir olan Koruyucu’nun ona temin ettiği 
tükenmez koruma aracılığıyla, Hz. Bahaullah’ın ismi ile anı 
lan Zuhur’un hem vaadi hem de azameti olan geleceğin Yeni 
Dünya Düzeni’nin hem beşiği hem de kalesi olmaya aday 
olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir.

13
Bu topluma bahşedilen müstesna makamı küçümsemeye 
veya gelecek günlerde oynaması beklenen rolü sorgulamaya 
temayül eden herkes, yıkıcı bir savaşın ağır yükü altında in 
lemekte olan dünyanın yazgısının en aciz seviyesinde olduğu 
bir dönemde Hz. Abdülbaha’nın o topluma hitaben sarf ettiği 
şu beklentilerle dolu ve çok aydınlatıcı sözler üzerinde te 
fekkür etsin. O, çok anlamlı bir şekilde şu sözleri yazmıştı: 
“ .. .biricik Tanrı’nın nazarında Amerika kıtası, Işığının parıl 
tısının görüneceği meydan, Emrinin sırlarının belireceği yer, 
doğruların yurdu ve hürlerin toplandığı yer olacaktır.”
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14
Hz. Bahaullah’ın Dini’nin, tüm Batı Yarımküre’nin her ye 
rinde ortaya çıkarmaya mukadder olduğu geleceğin toplum- 
larının, aynı zamanda başlıca ilerleticisi ve modeli olan Ku 
zey Amerika’daki inananlar toplumu, hâkim olan karamsar 
lığa rağmen; o ışığın meşale taşıyıcısı, o sırları içinde bulun 
duran muhafaza, o doğruluğun destekleyicisi ve o hürriyetin 
sığınağı olarak kabul edilme kapasitesini göstermiştir. Yuka 
rıda alıntılanan kelimelerin ima ettiği ışık, Hz. Bahaullah’ın 
Dini’nin Altın Çağı’nın görkeminin ışığından başkası olabilir 
mi? Hz. Abdülbaha sırlardan bahsederken, O’nun İdari Dü 
zeninin içinde gelişmekte olan embriyo halindeki Yeni Dün 
ya Düzeni’nin sırlarından başka neyi düşünmüş olabilir? 
Doğruluk deyince, saltanatını yalnız o Çağ ve o Düzen’in 
kurabileceği doğruluktan başkası olabilir mi? O’nun hüküm 
ranlığının ilanı ile zaman içinde bahşedilecek hürriyetten 
başka hangi hürriyet kastedilmiş olabilir?

15
Hz. Bahaullah’ın Emri’nin Amerika kıtasındaki organize 
olmuş destekleyicilerinin toplumu da -k i ölümleri ile o İnan 
cın doğuşunu ilan eden Kahramanlık Çağı’nın öncülerinin 
ruhani soyundandırlar- üstüne düşeni yaparak; yalnız Emrin 
getirebileceği o eşsiz dünya medeniyeti mücevherini kutsal 
bir emanet gibi içinde barındırması mukadder kılınmış o vaat 
edilen Dünya Düzeni’ni, ölümleri ile değil fedakâr yaşamları 
ile hayata geçirmelidirler. Kardeş toplumları her taraftan 
üzerlerine gelen şiddetli rüzgârlar karşısında eğilirken; her 
şeye gücü yeten Hâkim’in değiştirilemez emirlerinin koru 
duğu ve İlahi Plan Levihleri’nin kendisine verdiği yetkiden 
devamlı olarak beslenen bu toplum, Hz. Bahaullah’ın Dünya 
Düzeni’nin doğup yükselmesine tanıklık etmesi mukadder 
Çağın yaklaştığının müjdecileri olan o kurumların temelleri-
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ni atmak ve gelişimini beslemek için şimdi yoğun olarak 
çabalamaktadır.

16
Nispi olarak ihmal edilecek bir sayısal güce sahip; hem Di- 
ni’nin odak merkezinden ve hem de en çok sayıdaki inananı 
nın yaşadığı ülkeden uzak mesafelerle ayrılmış; temel maddi 
kaynaklardan yoksun; tecrübe ve şöhreti olmayan; ruhani 
Kurucularının içinden çıktığı toplumların ve ırkların inanç, 
genel düşünce ve alışkanlıkları hakkında bilgisiz; kutsal Ki 
taplarının nazil olduğu lisanlara tamamen yabancı; kanunla 
rını, prensiplerini ve tarihini içeren yazıların çok yetersiz ve 
küçük bir kısmına bel bağlayıp faydalanmak mecburiyetinde 
kalmış; bebekliğinden itibaren, bazen bazı önemli şahsiyetle 
rinin saflarını terk etmesini de içeren çok şiddetli sınavlara 
tutulmuş; başlangıcından itibaren gittikçe artan bir ölçüde 
hem çürümüşlükle, hem ahlaki kayıtsızlıkla ve yerleşik ön 
yargılarla mücadele etmek zorunda kalmış böyle bir toplum, 
ne Doğu’daki ne de Batı’daki hiçbir kardeş toplumundan 
yardım almadan, onu çok seven Hz. Abdülbaha’nın bolca 
bahşettiği semavi güce istinaden, benimsediği Emrin ilerle 
mekte olan yürüyüşüne yarım asırdan daha kısa bir sürede 
Batı’daki tüm dindaşlarının toplam başarılarının ulaşamaya 
cağı kadar güç ve hız katma başarısını elde etmiştir.

17
“Hz. Bahaullah’ın Dünya Düzeni’nin öncüleri olan idari ku- 
rumların hem modelini oluşturan hem de ilk hareketlerini 
sağlayan hayati araç, başka hangi toplum olmuştur” diye 
tereddütsüz şekilde sorabiliriz? Bu doğmakta olan kurumla- 
rın artması ve olgunlaşması için olmazsa olmaz olan yaratıcı 
lık, disiplin, demir gibi azim, coşku ve sebat, adanmışlık ve 
sadakati böylesi bir tutarlılıkla göstermeye başka hangi top 
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lum muktedir olmuştur? Başka hangi toplum, kendisini böy- 
lesine asil bir vizyonla tutuşmuş veya böylesine bir özveri 
seviyesine çıkmaya istekli veya Hz. Bahaullah’ın Emri’ne 
Batı’dan yapılan en büyük katkı olarak görülmeyi hak eden 
bir eseri bu kadar kısa zamanda ve bu çok hassas yıllarda 
inşa edebilecek derecede büyük bir dayanışma göstermeye 
hazır olduğunu ispat etmiştir? Başka hangi toplum, mütevazı 
üyelerinden birinin tamamen kendi çabaları sonucu Kraliyet 
ailesinden birinin kendi iradesi ile Emre bağlanmasını sağla 
yarak, O’nun gerçekliğine dair fevkalade ve yazılı ikrarlar 
alma başarısını göstermiştir? Başka hangi toplum, ülkesinin 
her tarafında o ilk okulları kurma ve artırma ileri görüşlülü 
ğünü, organizasyon becerisini ve hararetli hevesini göster 
miştir; o okullar ki zaman içinde bir taraftan güçlü Bahai 
öğrenim merkezleri haline gelecek, diğer taraftan tebliğ gü 
cünü zenginleştirmek ve sağlamlaştırmak için verimli bir 
insan kaynağı bulma ortamı oluşturacaktır? Başka hangi top 
lum, evlerini terk ederek; her şeylerinden vazgeçip yerküre 
nin her tarafına yayılarak, en ücra noktalarda Hz. Bahaul- 
lah’ın muzaffer sancağını yükselten; cesaret, adanmışlık, 
sebat, kendinden vazgeçme ve sınırsız bağlılık temel özellik 
lerini bu ölçüde kendinde toplayan böyle muhacirleri içinden 
çıkarmıştır? Bu toplumun değilse, başka hangi toplumun 
üyeleri çok önemli ve geniş alanlara dağılmış olan İngiliz ve 
Fransız imparatorluklarının merkezlerinde, Almanya’da, 
Uzak Doğu’da, Balkan ülkelerinde, İskandinav memleketle 
rinde, Latin Amerika’da, Pasifik Adaları’nda, Güney Afri 
ka’da, Avustralya ve Yeni Zelanda’da ve yakın zamanda da 
Baltık ülkelerinde Ya Baha-ül Ebha nidasını ilk yükseltenler 
olma ebedi ayrıcalığını kazanmıştır? Her tarafa yayılmaları, 
etkin bir tebliğ kampanyasının temel ön şartı olan kutsal ya 
zılarının en az kırk lisana tercümesi ve yayınlanması işi için 
gereken çabayı, sabrı ve fonları üstlenmeye hazır olduklarını
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gösterenler yine bu aynı muhacirler değil midir? Kutsal ma 
kamların yakın çevrelerinin korunması ve genişletilmesi ve 
dünya merkezindeki uluslararası kurumlarının gelecekte yer 
leşecekleri arsaların ilk alımları için dünya çapında yürütülen 
çabalarda belirleyici bir paya sahip olma iddiasını başka 
hangi toplum ileri sürebilir? Başka hangi toplum, ilk defa 
milli ve yerel tüzüklerini belirleyerek; bu şekilde kurumları- 
nın aktivitelerini düzenlemek, fonksiyonlarını tanımlamak ve 
haklarını korumak için tasarlanmış ikiz yönetmeliklerinin 
temel hatlarını oluşturmuş olma ebedi hakkını iddia edebilir? 
Başka hangi toplum milli mülklerini aynı anda hem almak ve 
hem de hukuki temellere oturtarak aynı girişimin yerel top 
lumlar düzeyinde de yapılabilmesinin yolunu açmış olmakla 
övünebilir? Kardeş toplumlarının böyle bir olasılığı öngör 
melerinden çok önce, federal ve eyalet yetkililerinden hem 
Ruhani Mahfillerini hem de milli mülklerini resmen tanıyan 
belgeleri alabilme üstün ayrıcalığını başka hangi toplum ba 
şarmıştır? Ve son olarak; muhtacın yardımına koşma, ezil 
mişlerin davalarını savunma, zaman zaman hem din kardeş 
lerinin din ve ırk zulmünün şiddetine maruz kaldıkları İran, 
Mısır, Irak, Rusya ve Almanya gibi ülkelerdeki Bahai binala 
rı ve kuramlarının güvenliği için enerjik girişimlerde bulun 
ma ayrıcalığı ve imkânı başka hangi topluma verilmiştir?

18
Yirmi yılı aşkın bir süredir devam etmekte olan ve tüm dün 
ya Bahai toplumunun önemli bir bölümünün çıkarı ve kaderi 
ile içi içe geçmiş, böyle eşsiz ve parlak bir hizmet sicili, Hz. 
Bahaullah’ın Emri’nin Kuruluş Çağı’nın tarihinde anılmaya 
değer bir bölüm olmaya hak kazanmıştır. Amerikalı inanan 
ların daha önceki başarılarının hatırasının zenginleştirip güç 
lendirdiği böyle bir sicil, kendi içinde, gelecekte onlara yük 
lenebilecek her görevi layığı ile üstlenebilme kabiliyetlerinin
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en ikna edici kanıtıdır. Bu çok yönlü hizmetlerin anlam ve 
önemini abartmak neredeyse imkânsızdır. Bunların kıymetini 
doğru olarak değerlendirmek, özelliklerinin ve yakın sonuç 
larının ayrıntılarına girmek ise ancak gelecekteki bir Bahai 
tarihçisinin gereği gibi yerine getirebileceği bir iş olacaktır. 
Ben, şimdilik sadece; böyle eylemleri ortaya koyma, böyle 
bir ruhu gösterme ve böyle yüceliklere yükselme yeteneği 
olan bir toplumun, Hz. Bahaullah’ın Dünya Düzeni’ nin en 
önemli yaratıcısı ve destekleyicisi olma haklı iddiasını za 
man içinde kanıtlayabilecek potansiyellere sahip olduğuna 
dair derin inancımı ifade edebilirim.

19
Bazı özellikleri itibarı ile Kahramanlık Çağı’nın öncülerinin 
Din’in doğuşunu ilan ederken elde ettikleri başarıları anımsa 
tan böyle görkemli bir sicile rağmen, o imtiyazlı toplumla 
özdeşleşen görev doruğa ulaşmaktan henüz uzaktır ve daha 
yeni yeni göz önüne serilmeye başlamaktadır. Amerikalı 
inananların hemen hemen elli yıllık bir dönemde elde ettikle 
ri başarılar, önlerindeki görevlerin boyutu ile kıyaslandığında 
henüz çok küçüktür. Eski düzenin ölüm, yeni düzenin ise 
doğum sancılarını aynı anda ilan etmekte olan o dehşet verici 
karmaşanın gürültüleri, o görevlerin hem kararlı bir şekilde 
yaklaşmakta olduğunu hem de hayret verici karakterini gös 
termektedir.

20
Hz. Abdülbaha’nın Vasiyetnamesi ve talimatları ile varlık 
alanına çıkmış organize bir toplum olarak onlara verilen ilk 
görev; Dinlerinin İdari Düzeni’nin fiilen kurulması, iskeleti 
nin inşası, araçlarının oluşturulması ve alt kuramlarının sağ 
lamlaştırılması olmuştur. Bu ilk vazifeyi fevkalade bir sürat, 
sadakat ve canlılıkla ve alınlarının akıyla yerine getirdiler.
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Bunu takiben, başlatmayı düşünebilecekleri her politikayı 
etkili şekilde yürütecek çeşitli ve gerekli kurumları meydana 
getirip bunların beraber uyum içinde çalışmalarını temin eder 
etmez, aynı şevk ve adanmışlıkla bir sonraki çetin görevleri 
olan ve temelini Hz. Abdülbaha’nın bizzat attığı büyük ma 
bet binasının inşasına yöneldiler. Bu beceri gerektiren görev 
de tamamlanınca; İlahi Plan Levihleri’ ndeki hararetli çağrıla 
ra, öğütlere ve vaatlere karşı tetikte olan bu toplum, bu defa 
büyüklüğü ve ruhani potansiyelleri açısından daha önceki 
başarılı işlerinden çok daha parlak başka bir görevi üstlen 
meyi kararlaştırmıştır. O çığır açan Levihlerin emrettiği mis 
yonu gerçekleştirmenin ilk pratik adımı olarak, Yedi Yıllık 
Planı bastırılamaz bir heyecan ve yılmaz bir cesaretle başla 
tıp, tamamlanması inşallah Hz. Bahaullah’ın Dini’nin doğu 
şunun yüzüncü yıldönümüne rastlayacak olan ikiz görevleri 
ne, yenilenmiş bir adanmışlık ruhu ile girişmişlerdir. Gör 
kemli mabetlerinin dış süslemelerinde gerçekleşen her ge 
lişmenin, kuzey ve güney Amerika kıtalarında başlatmış ol 
dukları tebliğ kampanyalarında doğrudan karşılık bulacağı 
nın iyice farkında olarak ve tebliğ alanında elde ettikleri her 
zaferin de Mabetlerinin inşaatını kolaylaştıracağı ve tamam 
lanmasını hızlandıracağı anlayışı ile, şimdi, uygulamasına 
adanmış oldukları Plan’ın her iki safhasındaki yükümlülükle 
rini cesaret ve iman ile yerine getirmek üzere ilerliyorlar.

21
Bahai döneminin ilk asrının sonuna tesadüf eden Yedi Yıllık 
Plan’ı yerine getirmeleri, Her Şeye Kadir’in yanılmaz Eli’nin 
onları icra etmeleri için yönlendirdiği işin, değil bittiğini, 
hatta kısa bir kesintiye uğramış olduğunu bile zannetmesin 
ler. Bahai döneminin ikinci asrının başlaması muhakkak ki 
daha büyük ufuklar açacak, yeni aşamalar getirecek ve bu 
güne kadar tasarlanmış olanlardan çok daha kapsamlı planlar
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başlatılmasına tanık olacaktır. Şu anda, tüm Amerikalı ina 
nanlar toplumunun dikkat, beklenti ve kaynaklarını odakla 
dıkları Plan, eğer İlahi Plan’ın Yazarı’nın onlara bahşettiği 
görev ve sorumlulukları onurla ve hakkıyla yerine getirecek 
lerse, sadece bir başlangıç, güçlerini sınadıkları ve çok daha 
büyük boyutlarda bir seferberliğe doğru giden bir basamak 
olarak görülmelidir.

22
Zira şimdiki Plan’ın tamamlanması ancak Batı Yarımkü 
re’nin her Cumhuriyetinde en az bir merkezin oluşması ile 
neticelenebilecektir; hâlbuki o Levihlerde öngörülen görev 
ler, Kuzey Amerika Bahai toplumunun daha da büyük mik 
tarda ve o toplumu daha fazla temsil edecek sayıda üyelerini, 
Yeni Dünya’nın tüm sathına yayılmaya ve dağılmaya davet 
etmektedir. İlk asrın son yıllarında başlatmış oldukları muh 
teşem çabalarını ikinci asırda da sürdürmeleri, Amerikalı 
inananların kuşku götürmez görevidir. Bu bir başına kalmış 
ve yeni oluşan merkezlerin faaliyetlerine rehberlik etmekte 
ve bu merkezlerin hem yerel hem milli düzeyde, kendi şekil 
lendirdikleri kurumlarını oluşturma kapasitelerini beslemekte 
üzerlerine düşen rolü oynayıncaya kadar, Hz. Abdülbaha’nın 
ilahi olarak nazil olmuş Planı’ndaki acil yükümlülüklerini 
yeterince ifa ettikleri konusunda tatmin olamazlar.

23
Latin Amerika ülkelerinde Bahai merkezlerinin sayıca kat 
lanmasını ve Bahai Dini’nin İdari Düzeni’ni kurmak için 
gerekli yardım ve rehberliğin sağlanmasını amaçlayan bir 
görevin tamamlanmasıyla, Hz. Abdülbaha’nın onlar için ta 
hayyül ettiği planın bütünüyle gerçekleştiği de bir an bile 
zannedilmesin. O’nun Planı’nı içeren Levihlere şöyle bir göz 
atıldığında bile, içerdikleri aktivitelerin kapsamının Batı Ya 
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rımküre’nin çok ötesine uzandığı hemen ortaya çıkar. Ame- 
rikalar arası görev ve sorumlulukları esas itibarı ile tamam 
lanırken, kıtalararası misyonları en görkemli ve hassas safha 
sına girmektedir. Hz. Abdülbaha kendisi şöyle buyurmuştur: 
“Bu ilahi Çağrı Amerikan Bahaileri tarafından Amerika’nın 
sahillerinden Avrupa, Asya, Afrika, Avustralasya kıtalarına 
ve Pasifik adalarına kadar ulaştırıldığı zaman, bu toplum 
kendini ebedi saltanat tahtına yerleşmiş olarak görecektir.”

24
Bu devasa görev tamamlanınca; Hz. Bahaullah’ın onlar için 
öngördüğü daha büyük, daha mükemmel ve görkemi kıyas- 
lanamaz bir vazifenin kendilerine yüklenmeyeceğini kim 
bilebilir? Böyle bir görevin azameti öyle göz kamaştırıcı ve 
görkemli, ona eşlik eden koşullar o kadar farklı ve netice 
lenmeleriyle yakın bir bağ içinde olduğu güncel olaylar o 
kadar değişkendir ki, hâlihazırda bu vazifenin özelliklerini 
hatasız bir şekilde değerlendirmeye kalkışmak için zaman 
henüz erkendir. Şunu söylemekle yetinebiliriz ki, “son yılla 
rın” karmaşa ve sıkıntılarından hayal edilemez fırsatlar do 
ğacak, önceden kestirilemez durumlar meydana çıkacak ve 
bunlar; Hz. Abdülbaha’nın Planı’nın muzaffer icracılarının 
Yeni Dünya Düzeni’nin gözler önüne serilişindeki rollerini 
oynayarak, Hz. Bahaullah’ın eşiğine kulluklarının tacına 
yeni bir defne dalı eklemelerini mümkün kılacak, hatta onları 
buna zorlayacaktır.

25
Emrin kendisinin, gerek dünya merkezindeki veya Kuzey 
Amerika kıtasındaki ve hatta yerkürenin en ücra noktaların 
daki evriminin yaratacağı tamamen farklı bir türden çok çe 
şitli fırsatların dikkatimizden kaçmasına müsaade edilmeme 
lidir; bu fırsatlar iledir ki Emir, Amerikalı inananları bir kez
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daha, daha önce Hz. Bahaullah’ın Emri’ni yaymak için orta 
ya koydukları kolektif katkılarından aşağı kalmayan bir rol 
üstlenmeye çağırmaktadır. Geleceğin fırsatlarını incelemek 
üzere yapılacak herhangi bir girişim için, şimdilik bu fırsatla 
rın sadece diğerlerinden daha üstün olanlarından bazılarını 
sayabileceğim: Uluslararası Adalet Evi’nin seçimi ve yar 
dımcı kolları ve alt kurumlan ile birlikte Bahai dünyasının 
idari ve ruhani merkezi olan Arz-ı Akdes’te kuruluşu; Ba 
tı’daki ilk Maşrıku’l-Ezkâr’ın birimlerinin aşamalı şekilde 
inşası ve Bahai toplum hayatının yapısal temelini oluşturma 
ve geliştirme ile ilgili hassas konular; doğru şekilde kurul 
muş, resmen tanınan ve Bahai kanunlarına tabi mahkemele 
rin bazı Doğu ülkelerinde oluşturulmasını gerektirecek şekil 
de, En Kutsal Kitabın bir kanunname halinde düzenlenmesi 
ve resmen ilan edilmesi; Tahran şehrinin yakınlarında Bahai 
dünyasının üçüncü Maşrıku’l-Ezkârı’nın inşası ve onu taki 
ben benzer bir Mabedin Kutsal Topraklar’da yükselmesi; 
İran, Irak ve Mısır gibi bazı Müslüman ülkelerde Bahai top- 
lumlarının dini taassubun prangalarından kurtulması ve bila 
hare o ülkelerdeki resmi makamların Bahai Milli ve Mahalli 
Mahfillerinin özerk statülerini ve dini niteliğini tanıması; 
değişik mezheplerin dini kuruluşlarının organize çabaları ile 
gittikçe artacak amansız ve kaçınılmaz en şiddetli saldırıları 
na karşı koyabilmek için alınacak önlem ve koruma tedbirle 
rinin planlanması, koordine edilmesi ve uygulanması; ve 
sonuncu ama aynı derece önemlisi, bu çok sıkıntılar yaşamış 
Emrin önce tam bir bilinmezlik, devamında aktif baskı ve 
sonunda tam bir özgürlüğe kavuşma safhalarından geçmesini 
sağlamak üzere karşılaşılacak sayısız meseleler, aşılması 
gereken engeller ve üstlenilmesi gereken sorumluluklar... 
Öyle ki bu safhalar onu daha sonra diğer kardeş dinlerle aynı 
eşit haklara sahip bir bağımsız Din olarak tanınmaya götüre 
cek, bunu bir Devlet dini oluşu ve resmen tanınması izleye 
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cek, bilahare tüm kudretiyle işleyecek olan bir Bahai devle 
tiyle ilişkili hak ve sorumlulukları üstlenmesi ile devam ede 
cek ve bu safha da sonunda yalnız Hz. Bahaullah’ın prensip 
ve kanunlarının ruhuyla hayat bulan ve onlara tamamen uy 
gun bir şekilde işleyen bir Bahai Uluslar Topluluğu’nun or 
taya çıkışı ile doruğa ulaşacaktır.

26
Amerikalı inananların, Hz. Abdülbaha’nın Levihlerindeki 
tebliğ çağrısına verdikleri yanıta ilave olarak, bu fırsatların 
sunduğu meydan okumayı hiç tereddütsüz ele alacaklarına ve 
geleneksel korkusuzluk, azim ve beceriklilikleri ile bir karşı 
lık vererek, bu şekilde bir kez daha tüm dünyanın önünde 
Hz. Bahaullah’ın Emri’nin en güçlü kuramlarının destekçi ve 
kurucuları olma unvanlarını ve rütbelerini pekiştireceklerine 
eminim.

27
Çok sevgili dostlar! Her ne kadar görev uzun süreli ve çetin 
se de, En Cömert Bağışlayıcı’nın sizlere vermeyi takdir bu 
yurduğu ödül öyle kıymetlidir ki, ne dil ne kalem onun değe 
rini yeterince takdir edemez. Büyük bir çaba ile varmaya 
çalıştığınız hedef uzak ve henüz insanların gözleri önüne ifşa 
edilmemişse de, onun vaadi Hz. Bahaullah’ın bağlayıcı ve 
değiştirilemez sözlerinin içinde güçlü bir şekilde mevcuttur. 
O’nun sizin için çizdiği rota, acı çeken bir insanlığı da içine 
almış tehditkâr gölgelerin içinde zaman zaman kaybolmuş 
gibi görünse de, O’nun üzerinize devamlı parlamasına sebep 
olduğu bitmez tükenmez ışık öyle aydınlıktır ki, hiçbir dün 
yevi karanlık onun ihtişamını gölgeleyemez. Sayıca az ve 
deneyim, güç ve kaynaklar açısından sınırlı da olsanız, mis 
yonunuzu harekete geçiren Güç, genişliği itibarı ile sınırsız 
ve kudreti itibarı ile sonsuzdur. Görevinizdeki her gelişme
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ivmesinin ayağa kaldırdığı düşmanlar acımasız, sayıca çok 
ve amansız olsalar da, sebat ettiğiniz takdirde vaat edildiği 
üzere yardımınıza koşacak olan görünmez Ordular, sonunda 
düşmanlarınızın beklentilerini boşa çıkarıp güçlerini alt et 
menizi sağlayacaktır. Misyonunuzun tamamlanışını taçlandı 
racak üstün inayetler şüphesiz ve sizlere verilen İlahi vaatler 
kesin ve geri alınamaz ise de, her birinizin elde edeceği cö 
mert ödülün büyüklüğü, günlük çabalarınızın bu görevin 
gelişmesine ve zaferinin çabuklaşmasına yapacağı katkı ile 
orantılı olacaktır.
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“Çok sevgili dostlar! Sizlere olan sevgi ve hayran 
lığım büyük olsa d a ...”

28
Çok sevgili dostlar! Sizlere olan sevgi ve hayranlığım büyük 
olsa da, gelecekte kıtasal ve uluslararası Bahai aktivite ve 
hizmetlerindeki payınızın şüphesiz en üst seviyede olacağına 
emin olsam da, bu kritik anda, sizlere bir uyarıda bulunmayı 
vazifem olarak addediyorum. Gerek bireysel gerekse organik 
bir toplum olarak, Amerikalı inananların kapasite, ruh, dav 
ranış ve yüksek makamlarına defalarca ve haklı olarak yapı 
lan hararetli övgüler, Allah’ın onları içinden ortaya çıkardığı 
halkın özellikleri ve doğası ile hiçbir surette karıştırılmama 
lıdır. Hz. Bahaullah’ın Emri’nin değiştirici gücünün, O’nun 
sancağı altında toplanmayı seçenlerin hayatları ve ahlak 
standartları üstündeki etkisini gereği gibi takdir edeceksek, o 
toplumun o halktan bariz şekilde farklı olduğunu, kararlı ve 
korkusuzca ortaya koymak gerekir. Aksi halde, O’nun Zuhu 
runun yeni bir insan türü yaratmaktan başka bir şey olmayan 
yüce ve ayırt edici işlevi, anlaşılmaktan tümüyle yoksun ola 
cak ve tamamen karanlıkta kalacaktır.

29
Allah’ın Peygamberleri, Hz. Bahaullah da istisna olmamak 
üzere, hızla çökmekte olan veya zaten ahlaki ve ruhani düşü 
şün en aşağı seviyesine inmiş olan ülkelerde ve böyle halkla 
rın ve ırkların arasından ortaya çıkarak Mesajlarını sunmuş 
lardır. İsrailliler’in Hz. Musa’nın önderliğinde Mısır’dan 
çıkışları öncesinde, Firavunların alçaltıcı ve zorba idaresi 
altında düştüğü korkunç perişanlık ve sefalet; Hz. İsa’nın 
ortaya çıktığı zamanda Y ahudi halkının yaşamında yerleşmiş 
olan ahlaki, kültürel, ruhani ve dini çöküş; Hz. Muhammed 
onların arasından ayağa kalkarak Mesajını ilan ettiğinde,
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Arap kabilelerinin çok uzun zamandır en ıstırap verici özel 
likleri olagelen ve onların utancına sebep olan barbarca zu 
lüm, apaçık putpereselik ve ahlaksızlık; Hz. Bahaullah’ın 
Zuhuru anında, birçok bilim adamı, diplomat ve seyyah tara 
fından çok açık bir şekilde resmedilen İran’ın dini ve medeni 
yaşamındaki tarifi imkânsız çürümüşlük ve buna eşlik eden 
ahlaksızlık, karmaşa, hoşgörüsüzlük ve baskı — bunların 
hepsi, bu temel ve kaçınılmaz gerçeği göstermektedir. Bu 
İlahi Işık Kaynakları’nın herhangi bir ırk veya millet arasın 
dan ortaya çıkmalarının sebebinin, o toplumların içsel değer 
leri, yüksek ahlaki standartları, siyasi becerileri veya sosyal 
başarıları olduğunu iddia etmek, tarihi gerçekleri mutlak ola 
rak saptırmak ve Hz. Bahaullah ve Hz. Abdülbaha’nın açık 
ve vurgulu bir şekilde yaptıkları, şüpheye yer bırakmayan 
yorumlarını tümüyle inkâr etmek olacaktır.

30
Öyleyse; böyle ırk ve milletlerden olanların, bu Peygamber 
lerin davetlerine cevap verirken, bu şüphe götürmez hakikati 
kayıtsız şartsız tanıyıp cesaretle itiraf etmeleri konusundaki 
meydan okuma ne kadar da büyük olsa gerek. Öyle ki bu ırk 
veya milletin herhangi bir ırksal üstünlük, siyasi kapasite 
veya ruhani bir erdemi nedeniyle değil; aksine apaçık ihti 
yaçları, içler acısı yozlaşmışlıkları ve iyileştirilemez sapkın 
lıkları sebebiyle Tanrı Peygamberleri onların arasında zuhur 
etmeyi seçmiş, sonra onları bir kaldıraç gibi kullanarak tüm 
insanlık âlemini daha yüce ve asil bir yaşam ve davranış se 
viyesine yükseltmiştir. İşte tam bu şartlar altında ve böyle 
vasıtalarladır ki Peygamberler, ezelden beri, kendi ırk ve 
milletlerini zillet ve sefaletin derinliklerinden yukarı çıkar 
mayı seçerek iyileştirici güçlerini gösterebilmişler, Zuhurla 
rının kurtarıcı lütuflarını ve güç veren etkilerini diğer ırk ve 
milletlere ulaştırmaları için onları güç ile donatmışlardır.
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31
Bu temel prensip ışığında hiçbir zaman unutulmamalıdır ve 
ne kadar vurgulansa yetersizdir ki, Hz. Bab’ın ve Hz. Baha 
ullah’ın İran’da ortaya çıkmalarının ve Zuhurlarının ilk mah 
zeni olarak burayı seçmelerinin başlıca sebebi, Hz. Abdülba- 
ha tarafından sıkça dile getirildiği gibi, modern dünyadaki 
insanlar ve halklar arasından o ırk ve o milletin, çağdaşların 
da benzeri bulunmayan ölçüde bir sefilliğin diplerine batmış 
ve büyük bir sapkınlık göstermiş olmasıydı. Çünkü Hz. Bab 
ve Hz. Bahaullah tarafından ilan edilen Vahiylere can veren 
o tazeleyici ruhu sergileyen ve en geri, en alçak ve en sap 
kınlardan birisi olarak görülebilecek bir toplumu, zamanı 
gelince insanlığın hayatında da benzer bir devrime yol aça 
cak şekilde, kahraman bir ırka dönüştüren o güçten daha ikna 
edici bir delil gösterilemezdi. Böyle bir Zuhur’un, alıcısı 
olmanın paha biçilmez imtiyazını özünde sahip olduğu değer 
ve üstün yetenekleriyle hak etmiş gibi gözüken bir ırkın veya 
milletin içinden çıkması, inançsız bir dünyanın nazarında o 
Mesajın etkisini büyük ölçüde azaltacak ve her şeyin üstün 
deki gücünün kendi kendine yeterliliğine gölge düşürecekti. 
Nebil Tarihi’nin sayfalarında çarpıcı bir şekilde sergilenen 
ve İlk Kahramanların yaşam ve eylemlerini ebedileştiren o 
kahramanlık ile iftiracıların ve zalimlerin soysuzluk ve na 
mertliği arasındaki tezat, böyle bir ruhu taraftarlarının yürek 
lerine aşılayan Kişi’nin Mesajı’nın gerçekliğinin kendi için 
de en çarpıcı bir delilidir. Bu nedenle o ırktan herhangi bir 
inananın, Hz. Bab ve Hz. Bahaullah’ın Vahiylerinin ilk mu 
hatapları olarak seçilmiş olmalarının esas sebebinin ülkesinin 
mükemmelliği ve halkın özünde sahip olduğu asalet olduğu 
nu savunması, o Tarih kitabındaki son derece ikna edici de 
liller karşısında tamamen dayanaksız olur.
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32
Daha az bir ölçüde aynı prensip, kendisinin Hz. Bahaullah’ın 
Dünya Düzeni’nin beşiği olarak kabul edilişini haklı çıkar 
mış olan ülkeye de uygulanmak zorundadır. Böyle büyük bir 
işlev ve asil bir rol, muhteşem feragatleri ve eşsiz amelleri ile 
Emrin doğuşundan sorumlu o ölümsüz ruhların rolünden 
daha aşağı görülmemelidir. İnançlarının doğrudan bir mey 
vesi olan dünya medeniyetinin doğuşunda böylesine önde 
gelen bir paya sahip olacak olanlar, Hz. Bahaullah’ın onların 
ülkelerine ve insanlarına böyle yüce ve kalıcı bir ayrıcalık 
bahşetmeyi seçmesinin herhangi bir gizemli amacı olduğunu 
veya bunun onların doğalarındaki mükemmellik veya özel 
bir liyakatten ötürü olduğunu bir an bile hayal etmesinler. 
Aksine, herkes tarafından kabul edilen yüksek karakter özel 
likleri ve başarılarına rağmen, aşırı ve bağlayıcı bir materya 
lizmin maalesef içlerine yerleştirdiği apaçık kötülüklerden 
ötürüdür ki Emrin Yaratıcısı ve O’nun Misak’ının Merkezi, 
yazılarında öngördükleri Yeni Dünya Düzeni’nin sancak 
taşıyıcısı olarak onları seçmişlerdir. Hz. Bahaullah, materya 
lizm denizine batmış; en yıkıcı ve uzun zamandır devam 
eden bir ırk taassubunun kurbanı; siyasi çürümüşlüğüyle, 
kanun tanımazlığıyla ve ahlâki ölçütlerdeki gevşekliğiyle 
meşhur bir halkın arasından, hem kendi ülkelerinin hem de 
tüm insan ırkının umutsuzca ihtiyacı olan Dünya Düzeni ve 
Dünya Medeniyeti’nin kuruluşundaki ağır basan rolleri için 
onları hazırlayacak feragat, ahlaki doğruluk, iffet ve ayrım 
yapmayan kardeşlik, kutsal disiplin ve ruhani içgörü erdem 
lerini zaman içinde giderek daha fazla sergileyecek kadın ve 
erkekleri ortaya çıkarmakla gafil bir kuşağa Kendi her şeye 
kadir gücünü en iyi şekilde işte böyle gösterebilir. Önce Yü 
ce Adalet Evi yapısını destekleyen en güçlü sütunlardan biri 
sinin kurucusu ve daha sonra da o Adalet Evi’nin, çekirdeği 
ve öncüsü olacağı o Yeni Dünya Düzeni’nin önde gelen in-
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şacıları olarak, toplumlarını gittikçe artan bir kirliliğe götü 
ren siyasi yozlaşma ve ahlaki gevşeklik ile çok hazin ve çar 
pıcı tezat oluşturan ve şiddetle ihtiyaç duyulan ikiz İlahi ada 
let ve düzen prensiplerini sağlamca aşılamak, sergilemek ve 
uygulamak onların görevi ve ayrıcalığı olacaktır.

33
Bu gibi gözlemler ne kadar tatsız ve iç karartıcı olursa olsun, 
o milletin bir bütün halinde ve apaçık bir şekilde sergilediği 
ve onun içindeki inananlar toplumu tarafından da giderek 
daha fazla yansıtılan üstün zekâ, dinamizm, sınırsız inisiyatif 
ve girişimcilik erdemlerini ve vasıflarını görmemize bir an 
bile engel olmamalıdır. Bu ülkenin gelecekte Hz. Bahaul- 
lah’ın Emri’nin Altın Çağı’nın açılışında oynayacağı rol için; 
o toplumun sağlam bir temel atma kabiliyeti, sözü edilen 
kötülüklerin bertaraf edilmesine bağlı olduğu kadar, çok bü 
yük ölçüde bu erdemlere ve vasıflara da bağlıdır.

34
Öyleyse, ruhani ve idari evrimlerinin bu ilk aşamasında, 
mevcut Amerikalı inananlar neslinin omuzlaması gereken 
mesuliyet ne kadar da büyük ve sarsıcıdır! Bu mesuliyet, 
ellerindeki tüm araçları kullanarak kendi milletlerinden mi 
ras kalmış hataları, alışkanlıkları ve eğilimleri ayıklamak ve 
İnançlarının kurtarıcı büyük işine etkin bir şekilde katılmala 
rı bakımından kaçınılmaz olan kendine özgü o özellik ve 
vasıfları sabırla ve dua ile besleyerek geliştirmektir. Toplum- 
larının sınırlı boyutu ve yarattığı kısıtlı nüfuz göz önüne 
alındığında, hemşerilerinin büyük kitleleri üzerinde belirgin 
bir etki yaratmakta henüz yetersiz olduklarından, şimdilik 
dikkatlerini kendilerine, bireysel ihtiyaçlarına, şahsi eksiklik 
ve zaaflarına odaklasınlar ve kendi çabalarındaki her yoğun 
laşmanın onları, bütün hemşerilerinin hayatlarından ve kalp 
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lerinden kötü eğilimleri yok etmeye çağrılacakları zaman 
için daha iyi donatacağının farkında olsunlar. Ait oldukları 
toplum, halkın genelini şiddetle etkileyen gerek sosyal gerek 
siyasi çeşitli hastalıklardan arındırılmadan ve arındırılıncaya 
kadar, ülkelerindeki gelecek Bahai nesillerin öncüleri olarak 
temelini kurmaya çabaladıkları Dünya Düzeni’nin inşa edi 
lemeyeceğini de göz ardı etmemelidirler.

35
Bu toplumun en acil ihtiyaçlarını bir bütün olarak incelerken, 
görevini yerine getirdikleri sırada onları engelleyen daha 
ciddi eksiklikleri tahmin etmeye çalışırken ve gelecekte bo 
ğuşmaya zorlanacakları daha da büyük görevin doğasını hep 
akılda tutarak; ister genç ister yaşlı, ister beyaz ister siyah, 
ister mübelliğ ister yönetici, ister yeni ister eski olsun, tüm 
Amerikalı inananlar topluluğunun eksiksiz dikkatini talep 
eden görevlerin başarısı için gerekli olduğuna kesinlikle 
inandığım şartlara özel vurgu yapmanın ve acil ve özel dik 
katlerini çekmenin görevim olduğunu düşünüyorum. Yedi 
Yıllık Plan’daki ikiz görevlerini icra için kullanabilecekleri 
maddi araçların tasarlanması ve idari kuramların mükemmel 
leştirilmesinin önemi büyükse de; başlattıkları kampanyalar, 
ürettikleri plan ve projeler ve hem Tebliğ hem de Ana Mabet 
işinin etkin yürütülmesi için topladıkları fonlar hayati ve 
acilse de, onların insani ve sosyal ilişkileri ile bağlantılı olup 
kendi bireysel ve iç hayatlarıyla ilgili, önceden belirlenemez 
ve ruhani etkenler de daha az acil ve hayati değildir; bu ru 
hani etkenler, değerlerinin zedelenmemesi veya hayati gerek 
liliklerinin müphem kalıp unutulmaması için, sürekli ve dik 
katli bir irdeleme, kendi kendini devamlı bir sorgulama ve 
inceleme gerektirecektir.
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36
Tüm tebliğ planlarının, Mabet projesinin ve finansal düzen 
lemelerin güvencesinin dayanması gereken temel taşı oluştu 
ran, başarının bu ruhani ön koşulları arasında, Amerikan Ba- 
hai toplumunun üzerinde düşünmesi hayırlı olacak şu konu 
en önde gelen ve hayati olandır; Her Şeye Sahip Keremli’nin 
onlara bahşedeceği türlü inayetlerin derecesi, bu temel şartla 
rın hangi ölçüde karşılandığına ve Amerikan inananlarının 
bireysel yaşamlarında, idari aktivitelerinde ve sosyal ilişkile 
rinde onları ne şekilde uyguladıklarına bağlıdır. Bu şartlar, 
idari ve sosyal aktivitelerinde yüksek bir ahlaki doğruluk, 
bireysel yaşamlarında mutlak iffet ve farklı bir ırkın, sınıfın, 
inancın veya rengin insanlarıyla ilişkilerinde taassuptan ta 
mamen arınmışlıktan başka bir şey değildir.

37
İlki, sadece onlara has olmamakla birlikte, özellikle, gerek 
yerel gerek bölgesel ya da milli olsun, onların seçilmiş tem 
silcilerine hitap etmektedir. O temsilciler ki Hz. Bahaullah’ın 
Dini’nin yeni doğmakta olan kuramlarının muhafızları ve 
üyeleri olarak, Yüce Adalet Evi’nin çürütülemez temelini 
oluşturma ana sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Bu kurum, 
isminin de ima ettiği üzere, şaşılacak derecede düzensizlik 
içindeki bir dünyaya kanun ve düzenin tek güvencesi olabi 
lecek ve hâkimiyetini kurabilecek olan İlahi Adaletin üstle- 
nicisi ve koruyucusu olacaktır. İkincisi, esas olarak ve doğ 
rudan, Bahai toplum yaşamının canlılığına, saflığına ve itici 
gücüne çok kesin olarak katkıda bulunabilecek ve kaderinin 
gelecekteki yönünün ve Allah’ın ona bahşettiği olanakların 
tam olarak ortaya çıkmasının bağlı olacağı Bahai gençliği ile 
ilgilidir. Üçüncüsü, yaşı, makamı, deneyimi, sınıfı veya rengi 
ne olursa olsun, Bahai toplumunun tüm ve çeşitli üyelerinin 
acil, evrensel ve başta gelen kaygısı olmalıdır; zira istisnasız
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tümü onun meydan okuyucu imalarıyla yüzleşmelidir ve 
hiçbiri, bu doğrultuda ne kadar da ilerlemiş olsa, onun telkin 
ettiği ağır yükümlülükleri tam olarak yerine getirdiğini iddia 
edemez.

38
Davranış doğruluğu; yozlaşmayla dolu politik yaşamın çok 
çarpıcı bir biçimde gösterdiği moral bozucu etkilerinin en 
gellemediği sürekli bir yanılmaz adalet duygusu; doğası ge 
reği yetersiz olan bir ahlak kuralları sisteminin hoş gördüğü, 
sürdürdüğü ve teşvik ettiği ahlaksızlıklar, uygunsuzluklar ve 
uydurma ölçütler tarafından kirletilmemiş ve gölgelenmemiş 
iffetli, saf ve kutsal bir yaşam; zaten zayıflamış bir toplumun 
içini kemiren, kanser gibi büyümüş ırk önyargısından arı bir 
kardeşlik -  bunlar Amerikalı inananların bundan böyle bi 
reysel ve ortak hareketleri vasıtasıyla, gerek özel ve gerek 
toplum yaşamlarında önayak olup ilerletmek için çabalama 
ları gereken ideallerdir. Bunlar kurum, plan ve girişimlerinin 
en etkin ivmeyi kazanarak ilerlemesinde, Dinlerinin itibar ve 
bütünlüğünün korunmasında ve ileride karşılaşabileceği en 
gelleri bastırmada ana itici güç olacak ideallerdir.

39
Adalet, hakkaniyet, doğruluk, dürüstlük, tarafsızlık, güveni 
lirlik ve itimat anlamlarını içeren bu davranış doğruluğu, 
Bahai toplumunun yaşamının her aşamasını seçkin kılmalı 
dır. Hz. Bahaullah Kendisi şöyle beyan etmiştir: “İlahi dost 
lar, bu günde, dünya insanlarını mayalaması gereken kitledir. 
Öyle bir güvenilirlik, doğruluk ve istikamet, öyle amel ve 
karakterler sergilemelidirler ki tüm insanlık onları örnek al 
sın.” Ve tekrar şöyle teyit etmektedir: “En Yüce Okyanus 
Olan Kimseye yemin olsun! Böyle saf ve kutsanmış ruhların 
nefesleri içinde etkisi her yere ulaşabilecek güçler saklıdır.
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Bu güçler öyle büyüktür ki etkisini tüm yaratılmış şeyler 
üzerinde gösterir.” Başka bir yerde de şöyle buyurmuştur: 
“Allah’ın gerçek hizmetkârı odur ki, bu günde, altın ve gü 
müşten şehirlerin içinden geçecek olsa dönüp bakmaya bile 
tenezzül etmez ve kalbi, dünyada görülen, mal olsun hazine 
olsun, hiçbir şeyden kirlenmeyerek saf kalır. Gerçeklik Gü- 
neşi’ne yemin ederim! Böyle bir insanın nefesi güç ile ve 
sözleri cazibe ile donatılmıştır.” Daha da vurgulayıcı bir şe 
kilde şöyle nazil etmiştir: “Nezahet Ufkundan Parlayana ye 
min olsun ki: İman ve ikan semasına cidden yükselmiş dene 
bilecek olan bir kimse, bu dünya altın ve gümüş de olsa, onu 
alıp saklamak şöyle dursun, dönüp ona bakmaya tenezzül 
bile etmez... Tanrı otağına girip ebedi izzet yurduna yerle 
şenler, açlıktan ölmek üzere de olsalar, en alçak ve değersiz 
saydıkları bir komşunun bile malına el uzatmazlar. Biricik 
gerçek Tanrı’nın Kendini izhar etmesindeki maksat, insanlığı 
doğru sözlülük ve içtenliğe, güvenilirlik ve dinseverliğe, 
Tanrı iradesine boyun eğerliğe, tatlılık ve katlanırlığa, hik 
met ve doğruluğa davettir. Hedef, her bir insanı temiz bir 
karakter sahibi yapmak, onu kutlu ve güzel amellerle donat 
maktır.” Ve tekrar şöyle buyurmuştur: “Biz Tanrı sevgilileri 
ne mukaddes eteğimizi gayrimeşru amellerin çamuru ile kir 
letmemelerini veya kınanacak hareketlerin tozu ile onu toz 
landırmamalarını tavsiye ettik.” Ve onlara şöyle güçlü bir 
öğüt vermektedir: “Ey Ehli Baha! Hakkaniyete yapışınız. Bu, 
Ben Mazlum’un sizlere buyruğu ve serbest irademin her bi 
riniz için ilk seçisidir.” Ve açıklamaktadır: “Güzel huy, biri 
cik gerçek Tanrı’nın insanlara ihsan buyurduğu en güzel süs 
tür. Tanrı Kendi dostlarının vücutlarını bu süs ile süsler. Ha 
yatıma yemin olsun, onun ışığı güneşin ışığından ve onun 
parıltısı güneşin parıltısından üstündür.” Ve yine şöyle yaz 
mıştır: “Tek bir iyi amelde süfli toprağı gökler ötesine kaldı 
racak bir etki var. İyi amel her bağı koparır, tükenmiş ve el 
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den gitmiş kuvveti iade eder... Ey Allah’ın kavmi! Temiz 
yürekli olunuz, temiz yürekli olunuz, haksever olunuz, hak 
sever o lu n u z . Söyle: Ey Tanrı’nın kavmi! Hakk’ın zaferini 
sağlayacak olan şeyler, yani O’nun yeryüzündeki askerleri 
ve yardımcıları, mukaddes Kitaplarda ve yazılarda büyük bir 
sarahatle yazılmıştır. Tanrı’nın Emrine yardım edip onu za 
fere ulaştıracak olan askerler Tanrı’nın nazarında makbul 
olan iyi ameller ve güzel huylardır. Bu Günde Emrimizin 
hizmetine azmedip güzel ahlak ve dürüst hareket askerlerini 
yardımına çağıran kimsenin tesir ve nüfuzu âlemşümul olur.” 
Bir başka ifade şöyledir: “Dünyanın ıslahı saf ve iyi ameller, 
övgüye layık ve uygun davranışlarla başarılabilir.” Onlara 
şöyle öğütlemektedir: “Kendinize ve başkalarına karşı ada 
letli olunuz ki amelleriniz vasıtasıyla adaletin eserleri sadık 
kullarımız arasında belirsin.” Ayrıca şöyle yazmıştır: “İnsan 
lığın birinci fazileti insaftır. Her şey ona bağlıdır.” Ve yine 
şöyle buyurmaktadır: “Ey anlayışlı yürek sahibi olanlar! Hü 
kümlerinizde münsif olunuz. İnsafı olmayanın insaniyeti de 
yoktur.” Başka bir yerde de şöyle öğütlemektedir: “Ey ka 
vim! Dillerinizi doğru sözlülükle süsleyiniz, ruhlarınızı dü 
rüstlükle donatınız. Kimseye hıyanet etmeyiniz. Halk arasın 
da Tanrı mutemedleri, Tanrı cömertliğinin timsalleri olu 
nuz.” Bir başka öğüt şöyledir: “Gözde iffetli, elde güvenilir, 
dilde doğru, yürekte aydın olunuz.” Bir başka hatırlatması 
şudur: “Hakikat çehresine ziynet, vefa alnına taç, hakseverlik 
mabedine direk, beşer cismine can, adalet ordusuna sancak, 
fazilet ufkuna y ıld ız . ol.” Bir başka hatırlatma da şudur: 
“Nezaket ve doğru sözlülük ziynetiniz olsun. Kendinizi kat- 
lanırlık ve hakseverlik libasından mahrum etmeyiniz. Neza- 
het rayihasının kalplerinizden bütün yaratıklara yayılabilmesi 
için daima mütehammil ve doğru sözlü olunuz. Söyle: Ey 
Ehli Baha! Fiilleri sözlerine uymayanların izinde yürümek 
ten sakınınız. Çalışınız ki, milletler sizi Tanrı ayetlerine
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mazhar ve O’nun emirlerine makes görsünler. Muhtelif sınıf 
lara mensup ekser insanların hareketleri sözlerine uymaz. Siz 
onlar gibi olmayınız. Amelleriniz insanlığa rehber olsun. 
Amel iledir ki başkalarından ayırt edilebilirsiniz. Amel iledir 
ki nurunuzun pertevi dünyaya yayılır. Ne mutlu öğüdümü 
dinleyene! Ne saadet Alim ve Hakim’in buyruklarını tuta 
na!”

40
Hz. Abdülbaha şöyle buyurmaktadır: “Ey Allah’ın Hizbi! 
Cemal-i Mübarek’in —ruhum O’nun ahbaplarına feda— 
bağışı ve yardımının sayesinde başka insanlar arasında güneş 
gibi parlayacak bir tavır ve davranışla ortaya çıkmalısınız. 
Sizlerden her biri, herhangi bir şehre vardığı zaman insanla 
rın tümüne göstereceği güzel ahlak, iyi huy, doğruluk, vefa, 
sevgi, sadakat, dine bağlılık ve şefkat ile o şehirde bulunan 
herkesin dikkatini kendisine çekmelidir ve o şehrin halkı ‘Bu 
kişi kesinlikle Bahaidir; çünkü bu şahsın davranışları, hare 
ketleri, tavırları, terbiyesi, ahlakı ve huyu Bahailerin sıfatla 
rını yansıtıyor.’ diye söylesin. Siz bu makama varmadıkça 
Ahit ve Misak’a vefa göstermiş olmayacaksınız.” Ayrıca 
şöyle yazmıştır: “Bugün en gerekli olan işler; ahlak, kişilik 
ve davranışların düzeltilmeleridir. Tanrı Dostları öyle bir 
ahlak ve davranışla halk arasına çıkmalıdırlar ki, Kutsallık 
Bahçesinin hoş kokularını bütün dünyaya yayabilsinler ve 
ölü ruhları diriltebilsinler. Çünkü Tanrısal Zuhur’un ve son 
suz görünmez Işıkların doğuşundan amaç, ruhların terbiye 
edilmesi ve dünyadaki tüm insanların ahlakının düzeltilme- 
s id i r .” Ve şöyle vurgulamaktadır: “Doğruluk bütün insan 
erdemlerinin temelidir. Doğruluk olmadan, herhangi bir ruh 
için Allah’ın tüm dünyalarında gelişme ve başarı olanaksız 
dır. Bu kutsal nitelik insanda yerleşince, tüm ilahi meziyetler 
de elde edilecektir.”

31

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



41
Böyle bir davranış doğruluğu, Bahai toplumunun seçilmiş 
temsilcilerinin, kendilerini hangi görevde bulurlarsa bulsun 
lar, vermeye çağrılabilecekleri her kararda gittikçe artan bir 
etki ile kendini göstermelidir. Bu doğruluk, tüm üyelerinin iş 
ilişkilerinde, aile hayatlarında, her türlü memuriyetlerinde ve 
ileride hükümetleri veya halkları için sunacakları her hizmet 
te sürekli yansıtılmalıdır. Bu, kutsal hak ve görevlerini yeri 
ne getirirlerken, tüm Bahai seçmenlerinin davranışlarında 
sergilenmelidir. Bu, siyasi görevleri kabul etmeme, siyasi 
partilerle özdeşleşmeme, siyasi çekişmelere katılmama ve 
siyasi kuruluşların ve kilise kuramlarının üyesi olmama ko 
nusunda her sadık inananın tutumunu nitelemelidir. Bu, genç 
yaşlı herkesin Hz. Abdülbaha’nın hitaplarında açıkça ifade 
ettiği ve belirlediği temel prensiplere ve En Kutsal Kitabında 
Hz. Bahaullah tarafından ortaya konan kanun ve emirlere 
tavizsiz bağlılığında kendini göstermelidir. Bu, Din’in her 
savunucusunun, O’nun düşmanlarına karşı tarafsızlığında, 
düşmanın sahip olabileceği değerleri tanımakta adil oluşunda 
ve o düşmana karşı, varsa yükümlülüklerini yerine getirir- 
kenki dürüstlüğünde sergilenmelidir. Bu, ister kendi ülkesin 
de ister yurt dışında çalışsın, ister tebliğ gücünün ön safla 
rında, ister daha az aktif ve sorumlu bir konumda olsun, her 
Bahai mübelliğin hayatının, uğraşlarının, çabalarının ve söz 
lerinin en parlak süsünü oluşturmalıdır. Bu, her Bahai top- 
lumunun, sayıca az ancak çok dinamik ve yüksek bir sorum 
luluğa sahip seçilmiş milli temsilciler topluluğunun belirle 
yici özelliği olmalıdır; bu özellik ki her toplumda, Hz. Baha- 
ullah tarafından emredilmiş olduğu üzere, korunması ve uy 
gulanması kendi ana görevi olan davranış doğruluğunu adı 
ve unvanıyla sembolize eden o Yüce Ev’in istinat sütununu 
ve onun seçimi için yegâne aracı oluşturmaktadır.
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42
Yüce Adalet Evi’nin müjdecileri olma görevlerinde tüm Mil 
li ve Mahalli Mahfillerin en üstün ayrıcalıkları olarak görül 
mesi gereken bu İlahi adalet prensibi öyle uludur ve her şeyi 
öyle kapsar ki, Hz. Bahaullah bile Kendi şahsi istek ve eği 
limlerini bu prensibin talep ve imalarının herkesi bağlayıcı 
gücüne tabi kılmıştır. Şöyle buyurmaktadır: “Allah Şahidim- 
dir! Eğer Allah’ın Kanununa aykırı olmasa idi, Benim kati 
lim olmak isteyenin elini öperdim ve ona tüm dünyevi malla 
rımı miras bırakırdım. Ancak Kitap’ta belirlenmiş bağlayıcı 
Yasa ile kısıtlanmaktayım ve Ben Kendim her türlü dünyevi 
mal ve mülkten yoksunum.” Anlamlı bir şekilde şöyle teyit 
etmektedir: “İyi bil ki, bu dünyanın başına gelen büyük zu 
lümler, onu En Büyük Adalet’in gelişine hazırlıyor.” Ve yine 
şunu ifade eder: “Söyle, O, insanlığı süsleyen o adalet ile 
zuhur etmiştir; ancak insanlar çoğunlukla uykudadırlar.” Ay 
rıca şöyle buyurur: “İnsanoğlunun ışığı Adalet’tir. Onu baskı 
ve zulüm rüzgârlarıyla söndürmeyiniz. Adaletin amacı insan 
lar arasında birliğin oluşmasıdır.” Ve şöyle beyan eder: 
“Hiçbir ışık adalet ışığına muadil* olamaz; dünya düzeninin 
ve insanlık camiası rahatlığının vasıtası budur.” Şunu güçlü 
bir şekilde ifade eder: “Ey Allah’ın hizbi! Dünyanın eğitme 
ni adalettir. Çünkü adalet, mükâfat ve ceza sütunları üzerinde 
durur. Bu iki sütun insanlığın hayat kaynağıdır.” Bir başka 
vurgusu ise şudur: “Adalet ve hakkaniyet insanı koruyan iki 
muhafızdır. Dünyayı doğruluk üzere tutmak ve milletleri 
korumak için kutsal ve güçlü isimleri ile bezenmiş şekilde 
görünmüşlerdir.” O’nun sert uyarısı şöyledir: “Ey milletler! 
İlahi adalet günlerine hazırlanınız. Vaat olunan saat şimdi 
gelip çatmıştır. Gafil kalıp dalalete düşmeyiniz.” Ve benzer 
bir şekilde şöyle yazmaktadır: “Müminlerin, adalet güneşinin

* muadil: denk, eşit
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tüm görkemi ile azamet ufkundan parıldayışını seyredecekle 
ri gün yaklaşıyor.” Anlamlı bir ifadesi de şudur: “Bana reva 
görülen zillet bütün yaratık dünyasını örten zillet örtüsünü 
kaldırmıştır. Gördüğüm zulümlerledir ki Adalet Güneşi gö 
rünmüş, nurunu insanlar üzerine dökmüştür.” Ve yine şöyle 
açıklar: “Dünya inkılâp içerisinde çalkalanıyor, türlü ideolo 
jiler meydan alıyor. Adalet aydınlığıyla onları aydınlatması 
nı, her durumda haklarında hayırlı olan şeyi onlara tanıtma 
sını yüce Tanrı’dan dileriz.” Ve yine şöyle buyurur: “Zulüm 
bulutlarının örttüğü adalet güneşi insanların üzerine doğacak 
olsa, dünya gerçekten de başka bir yer olur.”

43
Hz. Abdülbaha Kendisi şöyle buyurmuştur: “Allah’a senalar 
olsun! Adalet güneşi Hz. Bahaullah ufkundan doğmuştur. 
Çünkü O’nun Levihlerinde, yaradılışın başından beri hiçbir 
aklın tasavvur edemediği böyle bir adaletin temelleri atılmış 
tır.” Dahası şöyle açıklar: “Varlık otağı, af değil adalet sütu 
nu üstünde durur ve insanlık âleminin yaşamı affa değil ada 
lete dayanır.”

44
Öyleyse, Bahai Vahyinin Kurucusunun, O’nun idari kuram 
larının ihtişamlı tacı olacak olan o Ev’in adı ve unvanını afla 
değil adalet ile bağdaştırmayı seçmiş olmasına, adaleti En 
Büyük Barışı’nın tek dayanağı ve daimi temeli yapmış olma 
sına, Saklı Sözlerinde adaleti* “en çok sevdiğim şey” olarak 
beyan etmiş olmasına şaşırmamak gerekir. Bu ahlaki doğru 

* Emrin Velisi, Arapça Saklı Sözler no.2’deki /«sa/kelimesini 
İngilizce’ye just/ce (adalet) olarak tercüme etmiştir. İnsafın Tü 
rkçe sözlük anlamı da zaten “acımaya, vicdana veya mantığa 
dayanan adalet”tir.
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luğun imalarını kalplerinde tefekkür etmeleri ve adaletin 
böyle zaruri ve güçlü bir unsuru olan bu yüce ölçütü can ve 
gönülden ve taviz vermeden sürdürmeleri için, özellikle 
Amerikalı inananlara hararetli bir çağrıda bulunmaya kendi 
mi mecbur hissetmekteyim.

45
İffetli ve kutsal bir yaşama gelince, bu da Bahai toplum ya 
şamını güçlendirme ve canlandırmada kendine düşen katkıyı 
yapması gereken ve sırası gelince herhangi bir Bahai plan 
veya girişiminin başarısının dayanacağı, daha önemsiz olma 
yan bir etken olarak görülmelidir. Dinsizlik güçlerinin ahlaki 
dokuyu zayıflattığı ve bireysel maneviyatın temellerini sars 
tığı bu günlerde, iffet ve ruhaniyet yükümlülüğü, hem birey 
sel işlerinde hem de Hz. Bahaullah’ın Dini’nin menfaatlerini 
gözeten sorumlu eminler olarak Amerikalı inananların gittik 
çe daha fazla dikkatlerini vermelerini gerektirmelidir. Ülke 
lerinde yaygın olan aşırı ve zayıflatıcı materyalizmin neticesi 
olan özel durumların bilhassa anlamlı kıldığı bu yükümlülü 
ğü yerine getirmede, belirgin ve ağırlıklı bir rol oynamalıdır 
lar. Erkek olsun kadın olsun hepsi, dinin ışıklarının sönerek 
sınırlamalarının tek tek lağvedildiği bu tehdit edici saatte, 
durup kendilerini sorgulamalı, davranışlarını gözden geçir 
meli ve toplum hayatlarını, böylesine kutsal ve değerli bir 
Din’in adını lekeleyebilecek ve asaletine zarar verebilecek 
ahlaki gevşekliğin tüm izlerinden arıtmak üzere kendilerine 
özgü kararlılıkla ayağa kalkmalıdırlar.

46
İffetli ve kutsal bir yaşam, tüm Bahailerin, hem kendi top- 
lumlarının üyeleri ile olan sosyal ilişkilerinde hem de genel 
likle herkesle olan temaslarındaki davranış ve tutumlarının 
hâkim prensibi kılınmalıdır. Bu, imrenilecek görevler olan
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Mesajı yayma ve Hz. Bahaullah’ın Dini’nin işlerini yönetme 
işleriyle ile meşgul olanların aralıksız gayretlerini ve takdire 
şayan çabalarını süslemeli ve güçlendirmelidir. Bu, Din’in 
saflarını dolduranların, ister evlerinde, seyahatlerinde ve ku 
lüplerinde olsun; ister içinde oldukları cemiyetlerde, eğlence 
lerinde, okullarında ve üniversitelerinde olsun; hayatlarının 
her evresinde tüm bütünlüğü ve imaları ile sürdürülmelidir. 
Tüm Bahai yaz okullarının sosyal aktiviteleri ve Bahai top 
lum yaşamının düzenlendiği ve beslendiği herhangi bir olay 
sürdürülürken böyle bir yaşama özel önem verilmelidir. Bu, 
hem Bahai toplum yaşamının bir unsuru olarak hem de kendi 
ülkelerindeki gençlerin gelecekteki gelişiminde ve yönlendi 
rilmesinde bir etken olarak, Bahai gençliğinin misyonu ile 
yakından ve sürekli olarak özdeşleştirilmelidir.

47
Tevazu, paklık, ılımlılık, edep ve temiz düşüncelilik imala 
rıyla birlikte böylesi iffetli ve kutsal bir yaşam, giyim, dil, 
eğlence ve tüm sanatsal ve edebi uğraşıların hepsinde ılımlı 
lığın uygulanmasını içerir. Kişinin bedensel isteklerinin ve 
çarpık eğilimlerinin kontrolünde günlük dikkat ister. Bu, 
önemsiz ve genellikle yanlış yönlendirilmiş zevklere aşırı 
bağımlılığıyla, havai davranışların terk edilmesini gerektirir. 
Bu, tüm alkollü içeceklerden ve esrar ve benzeri alışkanlık 
yapan uyuşturuculardan tam bir kaçınmayı icap ettirir. Bu, 
sanat ve edebiyatın yozlaştırılmasını, çıplaklık uygulamala 
rını, deneme evliliğini, evlilik ilişkilerinde sadakatsizliği, her 
türlü hafifmeşrepliği, kolay yakınlıkları ve cinsel ahlaksızlığı 
ayıp olarak tanımlar. Bu, yozlaşmış bir çağın teorilerine, öl 
çütlerine, alışkanlıklarına ve aşırılıklarına verilecek hiçbir 
tavizi hoş görmez. Aksine, böyle teorilerin zararlı doğasını, 
böyle ölçütlerin yanlışlığını, böyle iddiaların boşluğunu, 
böyle alışkanlıkların çarpıklığını ve böyle aşırılıkların kutsal
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şeylere saygısızlığını, ortaya koyduğu örneğin dinamik gücü 
ile göstermeye çalışır.

48
Hz. Bahaullah şöyle buyurmaktadır: “Hakk’a yemin olsun 
ki: Dünya ve onun fâni nimetleri, şeref ve izzeti, büt ün 
zevküsefası Tanrı nazarında toztoprak ve hatta çerçöp ka 
dar değersizdir. Keşke insan kalbi bu hakikati kavrayabil- 
se! Ey Ehl-i Baha! Dünya kirinden ve dünya ile ilgili her 
şeyden arınınız. Tanrı tanıktır ki, dünyevi şeyler size ya 
raşmaz. Dünya işlerini dünya hasreti çekenlere bırakıp 
gözlerinizi bu kutlular kutlusu Manzar-ı Ebha’ya dikiniz.” 
Takipçilerine hararetle şöyle öğütler: “Dostlarım! Temiz 
eteğimi dünya kirleriyle kirletmeyiniz. Kötü ve bozuk 
arzularınızdan mülhem olarak söz söylemeyiniz.” Ve yine: 
“Ey biricik gerçek Tanrı’nın sevgilileri! Amellerinizin hoş 
kokusu ile bütün insanlığı Tanrı’nın ebedi izzet okyanu 
suna çekebilmeniz için kötü ve bozuk arzularınızın dara 
cık köşesinden çıkıp Melekûtun geniş fezasına giriniz; 
kutsiyet ve feragat çimenzarlarında ilelebet sakin olunuz.” 
Onlara şöyle emretmektedir: “Kendinizi dünyaya ve dün 
yanın boş şeylerine bağlılıktan kurtarınız, onlara yaklaş 
maktan sakınınız, çünkü onlar sizi hırs ve tamah yolunda 
yürümeye teşvik edip doğru ve nurlu yola girmekten geri 
tutar.” O’nun emri şöyledir: “Her türlü kötülükten kaçını 
nız. Böyle şeyler Tanrı’nın her günah lekesinden arıtıp 
arınmışlar zümresine kattığı kimselerden başka hiçbir 
kimsenin el sürmediği Kitap’ta size yasak edilmiştir.” 
O’nun yazılı vaadi şöyledir: “ Sudan ve çamurdan yaratıl 
mış her şeye kutsallık gömleğini giydirecek, yerde gökte 
olan herkesin üstünden arınmışlık ayakları ile yürüyecek, 
karakterinde benzeri olmayan bir insan türü ortaya çıkarı 
lacaktır.” O’nun ciddi uyarısı şöyledir: “İlim ve fen erba 
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bının o kadar övdükleri uygarlık, ölçüyü aşacak olu rsa, 
insanlara felaket getirir... Uygarlık ılımlılık çerçevesi içe 
risinde tutulduğu sürece ne kadar büyük bir iyilik kaynağı 
ise, aşırılık ve ölçünün aşılması durumunda da o kadar 
büyük bir kötülük kaynağıdır.” Şöyle buyurmaktadır: “O, 
bütün dünya içerisinden insan kalbini seçip Kendi nuruna 
tecelligah kılmıştır. İmdi kalplerinizi her kirden temizle 
yiniz ki Hak onlarda tecelli etsin. Kalp bu maksatla yara 
tılmıştır. Bu, gerçekten, Tanrı’nın bir lütuf ve inayetidir.” 
Şöyle buyurmaktadır: “Söyle! Dünyevi arzularının peşin 
den koşanlar veya bütün önemi dünya işlerine verenler 
Baha’nın mensuplarından sayılmaz. Benim sahici uyma- 
nım, halis altınla dolu bir vadiye gelince durup arkasına 
bile bakmadan içerisinden bulut gibi geçip giden kimse 
dir. Böyle bir kimse cidden Bendendir. Mele-i Âlâ onun 
elbisesinden kutsiyet rayihası a l ı r .  Bu kimse, dünya gü 
zeli karşısında bile gıcıklanmaz. O, yaratıklar arasında, 
lekesiz bir iffet ve ismet timsalidir. Kalem-i Kıdem güçlü 
ve keremli Rabbinin emriyle işte sana böyle öğretiyor.” 
Bir başka uyarısı şöyledir: “Şehvani arzulara ve fena te 
mayüllere uyanlar doğru yoldan sapıp enerjilerini israf 
ederler. Bunlara kaybolmuş nazarıyla bakılır.” Ayrıca şöy 
le buyurmuştur: “Bahailer dünyaya ve dünyada olan her 
şeye ölmeli, dünya sevgisini gönüllerinden çıkarıp atma 
lıdırlar. Onlara yaraşan budur. Cennet sakinleri onların 
elbisesinden bile kutsiyet kokusu a lm a lı . Nefsanî ve 
dünyevi arzular peşinden koşarak Tanrı Emri’nin şerefli 
ismine leke getirenler, el ile tutulur derecede büyük bir 
hata işlemiş olurlar.” Özellikle şöyle uyarmaktadır: “Saf 
lık ve iffet Allah’ın cariyelerinin en büyük süsü olmuş ve 
olmaktadır. Allah şahidimdir! İffetin ışığının parlaklığı, 
aydınlığını ruh âlemlerinin üzerine saçar ve onun kokusu 
En Yüce Cennet’e kadar yayılır.” Tekrar şöyle teyit eder:
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“Allah gerçekten de iffeti Kendi cariyelerinin başına taç 
yapmıştır. Böyle ulu bir makama ulaşmış o cariyenin kut- 
sanmışlığı yücedir.” O’nun verdiği güvence ise şöyledir: 
“İffet ve takva üzere yaşayanlara Kitabımızda güzel 
mükâfat yazdık. O, gerçekten, bağışlayıcıdır, mükrimler 
mükrimidir.” Şöyle tanıklık etmektedir: “Biz bütün bu 
felaketlerin yükünü sizi fesat ve dalaletten kurtarmak 
maksadıyla yüklendik; siz ise hâlâ lakayıtsınız... Biz sizin 
işlediğiniz işleri görüyoruz. Amellerinizden nezahet ve 
kutsiyet kokusu alırsak sizi muhakkak mübarekleriz. O 
zaman Cennet sakinlerinin dilleri size sitayişler okur, sizi 
Tanrı’ya yakın duranların arasında tazim ile anarlar.”

49
Hz. Abdülbaha şöyle buyurmuştur: “Şarap içilmesi En Kut 
sal Kitabın metnine göre yasaklanmıştır; çünkü müzmin has 
talıklara sebep olur, sinirleri zayıflatır ve aklı tüketir.” Hz. 
Bahaullah Kendisi şöyle teyit etmektedir: “Ey Allah’ın cari- 
yeleri! Sözlerimin kadehinden Mistik Şarabı içiniz. Aklınızın 
tiksindiği şeyleri kendinizden uzaklaştırınız, çünkü bu O’nun 
Levih ve Yazılarında sizlere yasaklanmıştır. Gerçek hayat 
olan Nehri, temiz kalplilerin ruhlarının nefret ettiği şeylere 
değişmekten sakınınız. Aklınızı öldüren şeylerle değil, Allah 
sevgisinin şarabı ile mest olunuz, ey O’na tapınanlar! Ger 
çekten de bu, kadın olsun erkek olsun her inanana yasaklan 
mıştır. Buyruğumun güneşi, Bana inanan cariyelerim aydın 
lansın diye Sözlerimin ufkundan böyle parladı.”

50
Ancak böyle yüksek bir ahlaki davranış standardının sürdü 
rülmesinin, çilekeşliğin hiçbir şekliyle veya aşırı ve bağnaz
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bir püritenlik* ile ilişkilendirilmemesi ya da karıştırılmaması 
gerektiği unutulmamalıdır. Hz. Bahaullah’ın telkin ettiği 
standart, Herkesi Seven bir Yaratıcı’nın bolca zenginleştirdi 
ği bu dünyanın çeşitli sevinçleri, güzellikleri ve zevklerini 
hakkıyla yaşama ve onlardan yarar sağlama meşru hak ve 
imtiyazından kimseyi hiçbir şekilde mahrum etmeyi istemez. 
Hz. Bahaullah Kendisi bizi şöyle temin etmektedir: “Bir 
kimse dünya süsleriyle süslenmek, göz alıcı elbiseler giymek 
veya nimetlerinden istifade etmek isterse -bunlar onun ile 
Tanrı arasında perde çekmemek şartıyla- beis yoktur. Allah 
yerde ve gökte yaratılmış olan her iyi şeyi Kendine hakikaten 
inanmış olan kimseler için takdir buyurmuştur. Ey kavim! 
Allah’ın size izin verdiği iyi şeylerden yiyiniz, kendinizi 
O’nun güzel ihsanlarından mahrum etmeyiniz. O’na hamdü- 
sena ediniz, müteşekkir olunuz.”

51
Yaklaşık bir asırdır, aşındırma gücüyle Amerikan toplumu- 
nun dokusunu kemirmiş ve onun tüm sosyal yapısına saldır 
mış olan ırk bağnazlığına gelince; bu, Bahai toplumunun 
evriminin şimdiki aşamasında karşısında duran en hayati ve 
meydan okuyucu sorun olarak görülmelidir. En öncelikli 
öneme sahip bu meselenin istediği bitmek bilmeyen çabalar, 
dayatması gereken fedakârlıklar, talep ettiği dikkat ve uya 
nıklık, gerektirdiği ahlaki cesaret ve metanet, icap ettirdiği 
incelik ve şefkat, Amerikalı inananların tatmin edici ölçüde 
çözmekten henüz çok uzak oldukları bu soruna abartılamaz

* Püritenlik: Maddi zevklerden kaçınmak gibi katı ahlaki ve dini 
prensiplere dayanan davranış veya inanışlar. Esasen Püritenlik, 
16. ve 17. yüzyıllarda İngiltere’de ortaya çıkmış, kendi 
ni "saflığı" aramak olarak tanımlayan bir Protestan doktrin ve 
ibadet şeklidir.
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bir aciliyet ve önem yüklemektedir. Beyaz olsun Siyah ol 
sun, önemli olsun önemsiz olsun, genç olsun yaşlı olsun ya 
da ister Emre yeni girmiş olsun ister eski olsun, kendisini 
onunla özdeşleştirmiş olan herkes Hz. Abdülbaha’nın tali 
matlarını yerine getirmek, umutlarını gerçeğe dönüştürmek 
ve örneğini izlemek olan ortak görevlerine kendi kabiliyeti, 
deneyimi ve imkânları ölçüsünde katkıda bulunmalı ve des 
teğini ortaya koymalıdır. Siyahi olsun olmasın hiçbir ırkın, 
bu umutları gerçeğe dönüştürmüş ve sadakatle o örneği iz 
lemiş olması nedeniyle bu yükümlülükten muaf sayılmaya 
veya bunu iddia etmeye vicdanen hakkı yoktur. Uzun ve di 
kenli, çukurlarla dolu bir yol Hz. Bahaullah’ın şifa verici 
Dini’nin hem beyaz hem siyah temsilcileri tarafından hâlâ 
yürünmemiş olarak durmaktadır. Amerikalı inananların ru 
hani zaferi ve yeni başlattıkları girişimin somut başarısı için 
vazgeçilmez olan manevi etkilerin işleyişi, onların kat ettik 
leri mesafeye ve bu yolu nasıl gittiklerine bağlı olacaktır ki 
bunu da aralarından ancak az bir kısmı bir ölçüde gözünde 
canlandırabilmektedir.

52
Hz. Abdülbaha’nın aralarında olduğu zamanki davranış ve 
örneğini, korkusuzca ve kararlılıkla hatırlarına getirsinler. 
O’nun cesaretini, gerçek sevgisini, teklifsiz ve fark gözetme 
yen dostluğunu ve O’nun eleştiriciliğe karşı, inceliği ve hik 
meti ile yumuşatılmış sabırsızlık ve hoşnutsuzluğunu hatırla 
sınlar. O’nun keskin adalet duygusunu, O’nun ezilmişlere 
karşı doğal şefkatini, O’nun hep baki olan insan ırkının birli 
ği duygusunu, O’nun insan ırkının üyelerine bol bol yağdır 
dığı sevgisini ve O’nun isteklerini küçümsemeye, O’nun 
metotlarını ciddiye almamaya, O’nun prensiplerine karşı 
çıkmaya ve O’nun yaptıklarını boşa çıkarmaya kalkışanlar 
karşısındaki hoşnutsuzluğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koy 
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duğu o tarihi ve unutulmaz olay ve durumları yeniden can 
landırsınlar ve hatırasını ebedileştirsinler.

53
Sosyal olarak geri olmasından, siyasi olarak olgun olmama 
sından ve sayısal olarak azınlık olmasından ötürü herhangi 
bir ırka karşı ayırımcılık yapmak, Hz. Bahaullah’ın Dini’ne 
can veren ruhun açık bir ihlalidir. Saflarında herhangi bir 
bölünme veya ayrılık; onun amacına, prensiplerine ve ideal 
lerine yabancıdır. Üyeleri, bu Din’in Kurucusu’nun iddiala 
rını tam olarak anladıklarında ve İdari Düzeni ile kendilerini 
özdeşleştirip öğretilerinde bulunan prensip ve kanunları ka 
yıtsız şartsız kabul ettiklerinde; tüm sınıf, görüş veya renk 
ayrımları kendiliğinden yok edilmeli ve hiçbir bahaneyle ve 
olaylar veya umumi görüş baskısı ne kadar güçlü olursa ol 
sun, bunların kendisini tekrar hissettirmesine asla izin veril 
memelidir. Eğer herhangi bir ayrımcılığın hoş görülmesi 
gerekiyorsa, o da ırksal olsun olmasın, azınlığın aleyhine 
değil lehine olan bir ayrımcılık olmalıdır. İster Doğu’dan 
ister Batı’dan olsun; ister demokratik ya da otoriter, komü 
nist ya da kapitalist, ister Eski Dünya’ya ister Yeni Dünya’ya 
mensup olsun; kendi yönetimleri altında yaşayan ırksal, dini 
ve politik azınlıkları görmezden gelen; haklarını çiğneyen ya 
da onları yok etmeye çalışan dünya ülkelerinin ve halklarının 
aksine, Hz. Bahaullah’ın bayrağı altında yer alan her örgütlü 
toplum kendi içindeki herhangi bir dini, ırksal, sınıfsal ya da 
ulusal azınlığı desteklemeyi, teşvik etmeyi ve korumayı bi 
rinci ve kaçınılmaz görev olarak hissetmelidir. Bu prensip 
öylesine büyük ve hayatidir ki, bir seçimde eğer eşit oy çık 
mışsa ya da bir görev için yapılan seçmelerin toplum içinde 
ki farklı ırklar, inançlar veya milliyetler arasında eşit olması 
durumunda, öncelik tereddüt etmeksizin azınlığı temsil eden 
tarafa verilmelidir. Bunun tek sebebi, onu teşvik etmek ve
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cesaretlendirmek ve toplumun çıkarlarının ilerletilmesinde 
kendisine bir fırsat sunmaktan başka bir şey değildir. Bu 
prensibin ışığında ve Bahai faaliyetlerinin yürütülme sorum 
luluğuna azınlık unsurların katılıp pay almalarının son derece 
arzu edilir olduğu akılda tutularak, her Bahai toplumunun 
görevi; işlerini öyle düzenlemektir ki aralarındaki çeşitli 
azınlık gruplarına mensup bireyler kalifiye iseler ve gerekli 
şartları yerine getiriyorlarsa, Bahai temsil kurumlarında 
-yani Mahfil, konvenşın, konferans veya heyetlerde- bu 
ırksal veya diğer değişik unsurlar mümkün olduğunca çok 
temsil edilsinler. Böyle bir yolun benimsenmesi ve buna sa 
dakatle bağlı kalınması, sadece sayıca az ve yetersizce temsil 
edilen o unsurlara bir ilham ve teşvik kaynağı olmakla kal 
mayıp, aynı zamanda Hz. Bahaullah’ın Dini’nin evrenselli 
ğini ve temsil edicilik özelliğini ve O’nun takipçilerinin, mil 
letlerin hem iç işlerinde hem de dış ilişkilerinde böylesi bir 
tahribat yaratmış olan o önyargıların lekesinden azade oldu 
ğunu tüm dünyaya gösterecektir.

54
Herhangi bir şekliyle ırksal taassuptan arınmışlık, insan ırkı 
nın gittikçe artan bir bölümünün onun yıkıcı vahşetine kur 
ban düştüğü böyle bir zamanda hangi eyalette yaşarlarsa ya 
şasınlar; hangi çevrelerde dolaşırlarsa dolaşsınlar; yaşları, 
gelenekleri, zevkleri ve alışkanlıkları ne olursa olsun tüm 
Amerikan inananlar topluluğunun benimsenmiş kuralı olma 
lıdır. Bu, Bahai toplumunun içinde veya dışında, genelde 
veya özelde, hem resmi hem gayri resmi olarak ve inananla 
rın hem bireysel hem de mahfiller, heyetler veya organize 
gruplardaki resmi görevlerindeki aktivitelerinde ve yaşamla 
rının tüm aşamalarında istikrarlı şekilde ortaya konmalıdır. 
Bu, evlerinde olsun, işyerlerinde olsun; okul ve fakültelerin 
de, sosyal partilerinde ve eğlence mekânlarında, Bahai top 
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lantılarında, konferanslarında, konvenşınlarında, Yaz Okulla 
rında ve Mahfillerinde olsun, ne kadar da önemsiz olsa, bu 
ortamlarda kendini gösteren çeşitli ve günlük fırsatlar vasıta 
sıyla bilinçli olarak işlenmelidir. Bu arınmışlık, hepsinin öte 
sinde milli temsilci, toplumun işlerinin yöneticisi ve koordi 
natörü sıfatlarını taşıyan o yüce kurumun politikasının ana 
ilkesi olmalıdır; ki bu kurum, menfaatlerini koruduğu ve 
temsil ettiği kimselerin yaşamları ve aktivitelerinde böyle 
hayati bir prensibin uygulanmasını kolaylaştırmalı ve bunda 
örnek olmalıdır.

55
Hz. Bahaullah şöyle buyurmuştur: “Siz ey anlayış sahipleri! 
Gerçekten de, Allah’ın İrade semasından inen sözler dünya 
için birlik ve ahenk kaynağıdır. Gözlerinizi ırk ayrımına ka 
payınız ve herkesi teklik ışığı ile kucaklayınız.” Şöyle ilan 
etmektedir: “Sadece dünyanın iyiliğini ve ulusların mutlulu 
ğunu arzu ed iyoruz. Tüm uluslar inançta birleşmeli ve tüm 
insanlar kardeş olmalı; insanlar arasındaki sevgi ve birlik 
bağları güçlenmeli; dinler arasındaki ayrılıklar bitmeli ve ırk 
farklılıkları kaldırılmalı.” Hz. Abdülbaha şöyle buyurmakta 
dır: “Hz. Bahaullah beşeriyetin çeşitli ırklarının, insanlığın 
bütününe birleşik bir ahenk ve renk güzelliği verdiğini söy 
lemiştir. O halde hepsi, bu büyük beşer bahçesinde araların 
da hiçbir anlaşmazlık ve ahenksizlik olmadan yan yana bir 
likte büyüyüp kaynaşan çiçekler gibi, birbirleri ile dostluk 
kursunlar.” Hz. Abdülbaha ayrıca şöyle de buyurmuştur: 
“Hz. Bahaullah bir defasında siyah insanları, etrafı beyazla 
çevrili siyah göz bebeğine benzetmiştir. Bu siyah göz bebe 
ğinde, karşısında duran şeyin yansıması görülür ve içinden 
ruhun ışığı saçılır.”
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56
Hz. Abdülbaha Kendisi şöyle beyan eder: “Tanrı siyah ile 
beyaz arasında ayrım yapmaz. Eğer kalpler temizse ikisi de 
O’nun katında makbuldür. Tanrı kişilere rengine ya da ırkına 
göre davranmaz. İster beyaz, ister siyah ya da sarı olsun, bü 
tün renkler O’nun yanında makbuldür. Hepsi Allah’ın sure 
tinde yaratılmış olduklarından, hepsinin de ilahi nitelikleri 
temsil ettikleri anlayışına varmalıyız.” Şöyle buyurur: “Al 
lah’ın gözünde tüm insanlar eşittir. O’nun adalet ve eşitlik 
âleminde hiçbir ruh için bir ayırım veya öncelik yoktur.” 
Şöyle teyit etmektedir: “Bu ayrımları Tanrı yapmamıştır; 
bunların kökeni insanın kendisindendir. O halde Tanrı’nın 
planına ve maksadına zıt olduklarına göre yanlıştırlar ve ha 
yal ürünüdürler.” Ve tekrar şöyle teyit etmektedir: “Allah’ın 
nazarında renk ayırımı yoktur; hepsi O’na hizmetin güzelliği 
ve renginde birdir. Renk önemli değildir, kalp en önemlisi 
dir. Eğer kalp saf ve içi beyazsa, dışın ne olduğu önemli de 
ğildir. Allah insanın ten rengi ve koyuluğundaki farklılığa 
bakmaz. O kalplere bakar. Ahlakı ve erdemleri takdire şayan 
olan kişi, Allah’ın huzurunda tercih edilir; Melekûta adanmış 
olan kişi, en sevilendir. Varlık ve yaradılış âleminde renk 
meselesi en önemsiz şeydir.” Şöyle açıklamaktadır: “Hay 
vanlar âleminin hiçbir yerinde yaratıkların renkleri yüzünden 
ayrıldıklarını görmeyiz. Onlar türlerin birliğini ve cinslerinin 
tekliğini kabul ederler. Akıl ve idrakte bizden daha alt sevi 
yedeki bir âlemde renk ayrımına rastlanmazken, özellikle 
hepsinin aynı kaynaktan geldiğini ve aynı aileye ait olduğu 
nu bildiğimiz insanoğlunda bu nasıl haklı görülebilir? Kö 
künde ve yaradılış amacında insanlık birdir. Renk ve ırk ayı 
rımları sonradan çıkmıştır.” Ayrıca şöyle açıklamaktadır: 
“İnsan, üstün muhakeme gücü ve algılama yeteneği ile dona 
tılmıştır, ilahi bağışların ortaya çıktığı yerdir. Irksal düşünce 
ler hâkim olup onun dünyasında birliğin yaratıcı amacını mı
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gölgelesin?” Anlamlı bir şekilde şöyle belirtir: “İnsanlık 
âleminin birlik ve beraberliğini etkileyen önemli meseleler 
den birisi, beyaz ve renkli ırkların dostluğu ve eşitliğidir. Bu 
iki ırk arasında bazı ortak kabul noktaları ve farklılık nokta 
ları mevcuttur ki bunlar adil ve karşılıklı bir şekilde dikkate 
alınmayı gerektirir. Temas noktaları çoktur... Bu ülkede, 
Amerika Birleşik Devletleri’nde, vatanperverlik her iki ırka 
da mahsustur; hepsinin vatandaşlık konusunda eşit hakları 
vardır, tek lisan konuşurlar, aynı medeniyetin nimetlerinden 
yararlanırlar ve aynı dinin kurallarına uyarlar. Gerçekte bu 
iki ırk arasında sayısız ortaklık ve kabul noktası mevcuttur, 
buna karşılık tek ayırım noktası renktir. Bunun, ayrımların 
bu en önemsizinin, ırklar ve bireyler olarak sizleri ayırması 
na müsaade mi edilecektir?” Şöyle vurgulamaktadır: “Tüm 
âlemlerde kendini gösteren bu dış görünüş ve renk çeşitliliği 
yaratıcı Hikmete göredir ve ilahi bir amacı vardır.” Şöyle 
iddia eder: “Tıpkı müzikte birçok farklı notanın birlikte mü 
kemmel bir ahenk oluşturması gibi, insanlık ailesindeki çe 
şitlilik de sevgi ve uyum sebebi olmalıdır.” Uyarısı şöyledir: 
“Eğer kendinizden farklı bir ırk ve renkten kimselerle bir 
araya gelirseniz onlara karşı güvensizlik duymayın ve bas 
makalıp alışkanlıklarınıza sığınmayın, aksine mutlu olun ve 
onlara nezaket gösterin.” Şöyle tanıklık eder: “Varlık âle 
minde beyaz ve renkli ırklar sonsuz ruhani sevgi ve semavi 
uyum içinde birlikte oldukları bir toplantı kutsanır. Böyle 
toplantılar düzenlendiğinde ve katılımcılar birbirleri ile mü 
kemmel bir sevgi, birlik ve nezaket içinde görüştüklerinde, 
Melekût’un melekleri onları över ve Hz. Bahaullah’ın Cema 
li onlara ‘Ne mutlu size! Ne mutlu size!’ diye hitap eder.” 
Aynı şekilde şöyle vurgular: “Bu iki ırk bir arada toplanınca, 
o meclis Mele-i Âlâ’ya mıknatıs olur ve Cemal-i Mübarek’in 
teyitleri onu sarar.” Her iki ırka tekrar şöyle hatırlatır: “Ara 
nızdaki bu dostluğun gerçekleşmesi ve bu kardeşlik bağının
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sağlamlaşması yönünde içtenlikle çaba gösteriniz ve eliniz 
den gelen tüm gayreti sergileyiniz. Böyle bir başarı, her iki 
tarafın da istek ve çabası olmadan mümkün değildir; birin 
den şükran ve takdir ifadeleri, diğerinden de nezaket ve eşit 
liğin kabulü. Ortak bir ilerleme için, her biri diğerinin geli 
şimi için çaba harcamalı ve öbür tarafa yardım etmelidir... 
Aranızda sevgi ve birlik beslenecek, böylece insanlık âlemi 
nin birliğini oluşturacaktır. Çünkü renkli ve beyaz ırkların 
birliğinin gerçekleşmesi dünya barışının teminatı olacaktır.” 
Beyaz ırkın üyelerine şöyle hitap eder: “Ümit ediyorum ki 
sizler bu mazlum ırkın yücelmesi ve beyaz ırk ile el ele insan 
âlemine azami samimiyet, sadakat, sevgi ve saflıkla hizmet 
etmesi için sebep olmayı başarırsınız. İnanç, güven ve Ce- 
mal-i Mübarek’in öğretileri olmadan beyaz ve renkli ırklar 
arasında mevcut bu çekişme, düşmanlık ve ön yargı yok edi 
lemez.” Şöyle uyarır: “Beyaz ve renkli ırkların birliği mese 
lesi çok önemlidir; çünkü bu eğer gerçekleşmeyecek olursa 
yakın zamanda büyük sorunlar çıkacak ve bunu da zararlı 
sonuçlar takip edecektir.” Bir başka uyarı şöyledir: “Bu so 
run değişmeden kalırsa, düşmanlık günbegün artacak, nihaî 
sonuç sıkıntı olacak ve hatta kan dökülmesiyle bitebilecek- 
tir.”

57
Bu karanlık çağda görüşleri, tutumları ve davranışları Hz. 
Bahaullah’ın Dini’nin ruhunu ve öğretilerini yansıtacaksa, 
her iki ırkın çok büyük çaba göstermesi gereklidir. Yanlış 
fikirlere dayanan üstün ırk doktrinini, beraberinde getirdiği 
tüm kötülükler, karmaşa ve acılarla beraber kesin bir şekilde 
bir kenara atarak ve ırkların karışımını hoş karşılayıp teşvik 
ederek ve onları şimdi ayıran engelleri yıkarak, karşılarında 
duran böylesine acil ortak görevlerindeki özel sorumlulukla 
rını yerine getirmek için her biri gece gündüz gayret göster 
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melidirler. Geliniz bu kafa karıştırıcı sorunun çözümü için 
her biri kendine düşen katkıyı yapmaya girişirken, Hz. Ab- 
dülbaha’nın uyarılarını hatırlasınlar ve tüm Amerikan mille 
tinin yüzleşmekte olduğu bu zorlayıcı ve mutsuz duruma 
kesin bir çare bulunamazsa, ardından gelecek vahim sonuçla 
rı daha vakit varken gözlerinin önüne getirsinler.

58
Geliniz beyazlar kararlılıklarıyla, bu problemin çözümü için 
kendilerine düşen payı ortaya koymak; genellikle doğal sayı 
lan ya da bazen bilinçaltında yatan üstünlük duygusunu tek 
bir defada ve tamamen terk etmek; öbür ırkın üyelerine karşı 
büyüklük taslayan tutum sergileme eğilimlerini düzeltmek; 
içten, kendiliğinden ve gayriresmî bir işbirliği ile siyahları 
dostluklarının gerçekliğine ve niyetlerinin samimiyetine ikna 
etmek; ve bugüne dek böylesine keder verici ve yavaş iyile 
şen türden yaralar almış bir toplumun yanıt vermedeki eksik 
liğine karşı sabırsızlıklarına hâkim olmak için en büyük gay 
reti göstersinler. Geliniz siyahlar benzer bir çaba ile kendile 
rine düşeni yaparak, verdikleri karşılığın sıcaklığını, geçmişi 
unutmaya hazır oluşlarını ve kalplerinde ve akıllarında kal 
maya devam edebilecek her tür şüphe izini silip atma kabili 
yetlerini ellerinden gelen her imkânla göstersinler. Geliniz 
hiç kimse bu kadar büyük bir problemin çözümünün yalnızca 
başkalarını ilgilendirdiğini düşünmesin. Geliniz hiçbiri böyle 
bir problemin kolayca ve derhal halledilebileceğini düşün 
mesin. Geliniz hiçbiri, bu problemin çözümü için kendi 
İnançlarının yörüngesi dışında duran kurumlarca bir girişim 
de bulunulmasına ve uygun koşullar yaratılmasına dek rahat 
lıkla bekleyebileceğini düşünmesin. Hiçbiri ortak ülkelerinin 
temiz adına bu apaçık kötülüğün sürdüğü lekeyi, içten sevgi, 
en büyük sabır, gerçek tevazu, eksiksiz incelik, sağlam giri 
şim, olgun hikmet; ve bilinçli, ısrarlı ve dua dolu çabadan

48

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



daha azının silebileceğini düşünmesin. Aksine, Hz. Abdül- 
baha’nın çok kaygı duyduğu bu tehlikeli gidişatın yön değiş 
tirmesinin ve O’nun ülkelerinin parlak yazgısını yerine ge 
tirmedeki ortak katkıları için beslediği ümitlerin gerçekleş 
mesinin, Dinlerinin çemberi dışında faaliyet gösteren her 
hangi bir güç veya kuruluştan çok, ortak anlayışlarına, arala 
rındaki dostluğa ve sürekli işbirliğine bağlı olduğuna inan 
sınlar ve güçlü bir şekilde kani olsunlar.

59
Çok sevgili dostlar! Tüm belirtileri ile ülkenin siyasi hayatını 
ve partileri ve onları oluşturan fırkaları niteleyen sahtekârlık 
ve yozlaşmaya çarpıcı bir tezat teşkil eden bir davranış doğ 
ruluğu; azımsanmayacak sayıda vatandaşının karakterlerini 
bozan manevi umursamazlık ve ahlaksızlığa tamamen zıt bir 
kutsallık ve iffet; insanlarının büyük bir çoğunluğuna dam 
gasını vuran ırksal ön yargı lanetinden tamamen arınmış ırk 
lar arası bir dostluk — bunlar Amerikan inananların çifte 
seferberliklerinde kullanabilecekleri ve kullanmaları gereken 
silahlarıdır; ki bunların ilki kendi toplumlarının manevi ya 
şamını tekrar canlandırmak, diğeri milletlerinin yaşamına 
iyice yerleşmiş çok eski kötülüklerle savaşmaktır. Kaderin 
Elinin, onları Dinlerinin dünyanın her yerindeki idari kuram 
larında tedricen oluşturulmakta olan o Dünya Düzeni’nin 
yaratılması ve işlevsel hale gelmesi için yardım etmeye yön 
lendireceği zamana en iyi hazırlayacak şey, herhangi bir be 
lirli planın ilerletilmesinden veya özel bir yöntem tasarlan 
masından ya da herhangi maddi bir kaynağın miktarının art 
masından çok, bu silahların mükemmelleştirilerek akıllı ve 
etkin bir şekilde kullanılması olacaktır.
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Hz. Bahaullah’ın Emri adına ve onun için mücadele eden 
cesur savaşçılar, sürdürdükleri iki yönlü seferberlik sırasında 
sert direnişlerle karşılaşmak ve birçok aksiliklere katlanmak 
zorunda kalacaklardır. Tutucu güçlerin hışmı, çıkar çevrele 
rinin muhalefeti ve zevk düşkünü ve yozlaşmış bir neslin 
itirazları kadar kendi içgüdüleri ile de hesaplaşmaları ve ka 
rarlı bir şekilde direnerek bunların üstesinden gelmeleri ge 
rekir. Yaklaşmakta olan mücadele için savunma önlemleri 
organize edilip arttıkça, taciz ve alay fırtınaları ve suçlama 
ve yanlış tanıtma kampanyaları üstlerine salıverilebilir. Ya 
kında Dinlerinin saldırıya uğradığını, niyetlerinin yanlış yo 
rumlandığını, amaçlarına kara çalındığını, arzu ve beklentile 
ri ile alay edildiğini, kurumlarının küçümsendiğini, etkileri 
nin küçük görüldüğünü, yetkilerinin baltalandığını ve zaman 
zaman ideallerinin doğasını anlamaktan aciz veya böyle bir 
mücadelenin muhakkak içereceği artan eleştirilerin yükünü 
kaldırmak istemeyen bazı kimselerin Davalarını terk ettiğini 
göreceklerdir. Sevgili Hz. Abdülbaha şöyle öngörmüştür: 
“Abdülbaha yüzünden birçok sınava tabi tutulacaksınız. Ba 
şınıza belalar gelecek, acılar size sıkıntı verecektir.”

61
Ancak, geliniz Batı’da ve muhtemel fırtına merkezlerinden 
birinde, en amansız ve görkemli muharebelerinden birinde 
O’nun adına ve O’nun hatırına savaşacak olan Hz. Bahaul 
lah’ın yenilmez ordusu, kendisine karşı yöneltilebilecek hiç 
bir eleştiriden korkmasın. Niyetini alçaltmak için uğraşan 
iftiracıların dilinden çıkabilecek hiçbir suçlama onu caydır 
masın. Kendisine karşı birleşebilecek bağnazlık, tutuculuk, 
yozlaşmışlık ve taassup güçlerinin tehditkâr ilerleyişi önünde 
geri çekilmesin. Eleştiriciliğin sesi, bu ordunun Emrinin ila-
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nını dolaylı olarak güçlendiren bir sestir. Rağbet görmeme, 
kendisi ile karşıtları arasındaki tezadı ancak daha fazla orta 
ya koymaya hizmet ederken, dışlanmanın kendisi ise, düş 
manları arasında en yüksek sesli ve köklü olanları en sonun 
da kendi cephesine kazandıracak çekim gücüdür. Dinlerinin 
en büyük muharebelerinin yapıldığı ve en zorba düşmanları 
nın yaşadığı ülkede olayların gelişimi, ideallerinin yavaş ama 
istikrarlı nüfuzu ve geleceğe dair verdiği haberlerin gerçek 
leşmesi, daha şimdiden en çetin düşmanlarından bazılarını 
sadece zararsız hale getirip karakterlerinde değişim yarat 
makla kalmamış, onların bu İnancın Kurucularına kesin ve 
kayıtsız bağlılıklarını da temin etmiştir. Böylesine tam bir 
değişim ve tavırlarda şaşırtıcı dönüşümün gerçekleşmesi, 
ancak Hz. Bahaullah’ın Mesajını aç, huzursuz ve çobansız 
kalmış halk kitlelerine taşımak üzere tasarlanmış o seçilmiş 
aracın, yok etmeye çare aradığı o kirlerden kendisinin tama 
men arınmış olması ile mümkün olabilir.

62
Öyleyse, benim en sevgili dostlarım, sizlere hitaben sadece 
kutsal görevinizin aciliyeti ve kaçınılmaz gerekliliğini değil, 
aynı zamanda kendi toplumunuzun yaşam ve aktivitelerinin 
yanı sıra, mensup olduğunuz halk ile mevcut ilişkilerinizi 
yöneten güdü ve standartları da yüce seviyelere çıkarmak 
konusunda sahip olduğu sonsuz imkânları da vurgulamak 
isterim. Bu görevin zorlu doğasından yılmadan, böylesine 
tehlikelerle dolu, böylesine yozlaşmış, ama yine de görke 
miyle insanlık tarihinin hiçbir döneminin yarışamayacağı bu 
zamanların zorluklarına, size yaraşır şekilde karşılık verece 
ğinizden eminim.
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“Çok sevgili dostlar! Bu sayfaların başında...”

63
Çok sevgili dostlar! Bu sayfaların başında, Hz. Bahaullah’ın 
çok uzaklara yayılmış Dini’nin çektiği zulümler neticesinde, 
İnançlarının Oluşum Çağı’nın bu çok kritik safhasında ve 
dünya tarihinin böylesine çok önemli bir evresinde, Ameri 
kalı inananlar toplumunun şimdi karşısında duran görkemli 
fırsatlar ve çok büyük sorumluluklar hakkında bir fikir ak 
tarmaya çalıştım. O toplumun, çok uzak olmayan bir gele 
cekte şartların zorlayıcı gücü vasıtası ile ayağa kalkarak sür 
dürmesi gereken misyonun niteliği üzerinde yeterince dur 
dum. Önlerindeki vazifeleri daha açıkça anlamaları ve daha 
iyi ifa etmeleri için gerekli olacağını düşündüğüm uyarılarda 
bulundum. O görevlerin başarılması için, ulaşılmaları zor da 
olsa, elzem gereksinimleri oluşturan o yüce ve dinamik er 
demleri ve yüksek standartları gücümün yettiğince ortaya 
koydum ve vurguladım. Şimdi, önlerindeki acil görevin 
maddi yönü ile ilgili birkaç söz söylenmesi gerektiğine ina 
nıyorum; öyle ki sadece Hz. Abdülbaha’nın İlahi Plan’da 
öngördüğü sonraki safhaların gözler önüne serilmesi değil, 
yerine getirme ayrıcalığı sahip oldukları o daha büyük mis 
yonun talep ettiği ödev ve sorumlulukları zamanı gelince 
başarmaları için gereken o kapasiteleri edinmeleri de bu gö 
revin belirlenmiş vakitte tamamlanmasına bağlıdır.

64
Mabet’in süslenmesi ve tebliğ aktivitelerinin yaygınlaştırıl 
ması şeklinde iki yönüyle, Kuzey ve Güney Amerika kıtala 
rının ikisini de kucaklayan Yedi Yıllık Plan, şimdi ikinci 
yılında oldukça ilerlemiş ve son aylardaki gelişimini izleyen 
herkese, çok yüreklendirici ve belirlenen zamanda hedeflere 
ulaşılabileceğine dair iyi işaretler sunmaktadır. Mabedin dış
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yüzünün süslenmesi bağlamında başarılması gereken işi ko 
laylaştırmak için tasarlanan ve bu işin bütün alanlarını kap 
sayan ardışık adımların büyük kısmı atılmıştır. Otuz yıllık 
bir girişimin muzaffer sonuna işaret eden son safhaya niha 
yet girilmiştir. O tarihi anıtın ilk ve ana katı ile ilgili ilk söz 
leşme imzalanmıştır. En Büyük Kutsal Yaprak’ın sevgili adı 
ile ilişkilendirilen Fon başlatılmıştır. Böylesine övgüye değer 
bir girişimin sonuna kadar kesintisiz bir şekilde sürdürüle 
bilmesi şimdi temin edilmiştir. Bu kutsal Ev’in üstyapısının 
yükselmesiyle kalbi büyük sevinçle dolan bir insana ait do 
kunaklı anılar, bu işin tamamlanması için gerekli nihai çaba 
lara öylesine güç verecektir ki onu inşa edenlerin görevlerini 
hakkıyla yerine getirme kapasitelerine dair hâlâ akıllarda 
kalmış olabilecek tüm şüpheleri dağıtacaktır.

65
Şimdi Plan’ın tebliğ yönü üzerinde düşünülmelidir. Zorluk 
ları ile yüzleşilmeli, gereksinimleri incelenmeli, değerlendi 
rilmeli ve yerine getirilmelidir. Her ne kadar güzelliği muh 
teşem ve çok çekici, boyutları heybetli, mimarisi emsalsiz ve 
sembolize ettiği ideal ve umutlar paha biçilmez ise de, Ba- 
tı’nın ilk Maşrıku’l-Ezkârı bugün için Emrin daha etkin bir 
şekilde yayılması ve öğretilerin daha geniş bir ölçüde yayıl 
ması için bir araçtan başka bir şey olarak görülmemelidir. Bu 
yönden; Emrin idealleri, ilkeleri ve gerçeklerinin uygun şe 
kilde yayılmasının araçları olarak tasarlanmış idari kurumlar 
ile aynı ışık altında görülmelidir.

66
Öyleyse, bundan böyle, Amerikan inananlar toplumu titiz ve 
sürekli dikkatlerini Yedi Yıllık Plan’ın tebliğ gereksinimleri 
ne yöneltmelidirler. Tüm toplum tek vücut gibi ayağa kalkıp 
bunları yerine getirmelidir. Allah’ın Emri’ni tebliğ etmek,
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gerçeklerini ilan etmek, çıkarlarını savunmak; onun vazge 
çilmezliğini, güçlülüğünü ve evrenselliğini hem sözlerle hem 
de amellerle göstermek; hiçbir zaman, Mahfiller olsun heyet 
ler olsun, Bahai idari kurumlarına münhasır bir ilgi alanı 
veya yalnız onlara ait bir ayrıcalık olarak görülmemelidir. 
Geçmişleri ne kadar alçakgönüllü, deneyimleri ne kadar sı 
nırlı, imkânları ne kadar kısıtlı, eğitimleri ne kadar eksik, 
yaşam kaygı ve meşgaleleri ne kadar acil, içinde yaşadıkları 
ortam ne kadar elverişsiz olursa olsun, herkes tebliğe katıl 
malıdır. Hz. Bahaullah’ın Kendisi şüphe götürmez bir şekil 
de şöyle buyurmuştur: “Tanrı Kendi Emrini yaymayı herkese 
emretmiştir.” Ayrıca şöyle buyurur: “Söyle: Ey Ehli Baha! 
Tanrı’nın Emrini yayınız; çünkü Tanrı Kendi Emrini yayma 
yı herkese bir ödev kılmış olup bundan daha makbul bir amel 
yoktur.”

67
Toplum saflarında yüksek ve yüce bir konum, sahibine bazı 
hak ve ayrıcalıklar sunarken, Allah’ın Dini’ni tebliğ etmek 
ve yüceltmek görevinde ona şüphesiz ki üzerinden atamaya 
cağı bir sorumluluk da yükler. Bu konum her zaman olmasa 
da, bazen Dinin bilgisini yaymak ve kurumlarına taraftar 
kazanmak için daha büyük fırsatlar yaratabilir ve daha iyi 
vasıtalar sunabilir. Ancak hiçbir koşulda, o İnancın sunuldu 
ğu kimselerin akıl ve kalpleri üzerinde daha büyük bir nüfuz 
kullanma gücünü beraberinde getirmez. Emrin tarihinin ilk 
başlarında, doğduğu ülkede birçok çarpıcı örnekte görüldüğü 
gibi, Dinin en mütevazı, eğitimsiz ve tamamen deneyimsiz, 
hiçbir mevkileri olmayan ve bazen derin anlayıştan yoksun 
yandaşları, âlim, bilge ve deneyimlilerin en parlak başarıları 
nı sönük bırakır şekilde İnançları için zaferler kazanma bece 
risini ne kadar sık göstermişlerdir!
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Hz. Abdülbaha şöyle teyit etmektedir: “Kilise tarihine göre, 
Petrus da haftanın günlerini saymaktan acizdi. Ne zaman 
balığa çıkmaya karar verse, haftalık yemeğini yedi parçaya 
ayırıp bağlar ve her gün birini yerdi; yedincisine gelince Sebt 
gününün geldiğini bilir ve bu kutsal güne riayet ederdi.” 
Eğer İnsan Oğlu* görünüşte böyle kaba ve aciz bir araca böy- 
lesi bir kudret zerk ederek onun, Hz. Bahaullah’ın kelimeleri 
ile “ağzından hikmet ve belagat sırları dökülmesine” ve onu 
diğer havarilerinin üstünde yüceltmesine ve Kendi halefi 
olabilmesi için uygun hale getirmesine ve Kilisesinin kuru 
cusu yapmasına sebep olmuşsa, Hz. Bahaullah’ın Kendisi 
olan Baba’nın, Kendi amacının icrası için, taraftarları arasın 
dan en zayıf ve önemsiz olanları, İsa Mesih’in ilk havarisinin 
bile en büyük başarılarını gölgede bırakacak mucizeler başa 
racakları derecede donatabileceği güç ne kadar da muazzam 
dır!

69
Hz. Abdülbaha bundan başka şöyle buyurur: “Hz. Bab bu 
yurmuştur: ‘Aciz bir karınca Kur’an’ın en derin ve şaşırtıcı 
bölümlerini çözebilecek bir kuvvete sahip olmayı arzu eder 
se, bu arzusu kuşkusuz ki yerine gelecektir; zira ebedi kudre 
tin sırları, yaratılmış her şeyin en iç varlığında titremektedir.’ 
Eğer bu kadar zayıf bir canlı bile böyle büyük bir ustalık 
kazanabilecek ise, Hz. Bahaullah’ın gürül gürül çağlayan 
lütfuyla serbest bırakılan kudretin etkisi nasıl da muazzam 
olsa gerek!”

68

* Hz. İsa
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70
Saha gerçekten de o kadar geniş, dönem o kadar hassas, 
Emir o kadar büyük, çalışanlar o kadar az, zaman o kadar 
kısa, ayrıcalık o kadar paha biçilmezdir ki; Hz. Bahaullah’ın 
Dini’nin, O’nun ismini taşımaya layık hiçbir takipçisi bir an 
bile tereddüt etmeyi göze alamaz. Kudretinin kapsamı itibarı 
ile karşı konulamaz, gücü hesaplanamaz, rotası itibarı ile 
öngörülemez, işleyişi itibarı ile gizemli ve tezahürleri bakı 
mından büyüleyici o Allah vergisi Kuvvet; Hz. Bab’ın yaz 
dığı gibi “yaratılmış her şeyin en iç varlığında titremekte” ve 
Hz. Bahaullah’a göre “titreştirici etkisi” vasıtasıyla “dünya 
nın dengesini bozmuş ve düzenli yaşamını tümüyle değiştir 
miş” olan böyle bir Kuvvet, âdeta iki tarafı keskin bir kılıç 
gibi işleyerek, gözümüzün önünde bir taraftan medeni top 
lumun dokusunu asırlarca birbirine bağlayan çok eski bağları 
koparmakta ve diğer taraftan Hz. Bahaullah’ın yeni doğmuş 
ve henüz özgürlüğüne kavuşmamış Dini’ni zincirleyen bağ 
ları çözmektedir. Amerikalı inananlar şimdi ayağa kalkarak 
bu Kuvvet’in işleyişi sırasında sunulan, akla hayale gelmez 
fırsatları tamamen ve cesaretle değerlendirmelidirler. Hz. 
Abdülbaha şöyle buyurur: “Mele-i Âlâ’nın kutsal varlıkları; 
bu günde, En Yüce Cennet’te, bu dünyaya geri dönerek Ce- 
mal-i Ebha’nın eşiğine bir hizmet sunmakta yardım görmek 
ve O’nun kutsal Eşiğine olan kulluklarını göstermek üzere 
ayağa kalkmak için yanıp tutuşmaktalar.”

71
Kör ve muzaffer bir milliyetçiliğin patlamaya hazır güçleriy 
le kabaran; ırksal olsun veya dinsel olsun acımasız zulüm 
ateşleri ile yanmış; Allah’a ibadetin ve O’nun kanunlarının 
kutsallığının yerine geçme tehdidini savuran yanlış teori ve 
doktrinlerle kandırılmış; azgın ve acımasız bir materyalizm 
ile zayıflatılmış; ahlaki ve ruhani çöküşün çürütücü etkisi ile
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dağılmakta olan ve ekonomik anarşi ve didişmenin sarmalla 
rına dolanmış; gitgide zayıflayan din ışığı nedeniyle karar 
mış bir dünya — henüz işleyişinin ilk safhalarında olan bu 
devrim yaratan Kuvvet’in tüm yerkürenin yaşamında yaptığı 
kapsamlı değişimler sonucunda insanın önünde duran man 
zara işte böyledir.

72
Hz. Bahaullah’ın amaç, kehanet ve vaatlerinin farkında ol 
mayan her gözlemci için ne kadar da şaşırtıcı olsa; böyle 
hazin ve dokunaklı bir manzara, O’nun takipçilerinin kalple 
rini kederle doldurmaktan ya da çalışmalarını felç etmek bir 
yana dursun, imanlarını derinleştirmek ve Hz. Abdülba- 
ha’nın kaleminden onlar için çizilmiş geniş sahada, Hz. Ba- 
haullah tarafından ilan edilen evrensel kurtuluş uğraşısındaki 
rollerini oynama kapasitelerini göstermeye dair coşku dolu 
şevklerini ateşlemekten başka bir şey yapamaz. Birkaç yıl 
boyunca büyük zahmetle inşa ettikleri idari düzeneğin her bir 
aracı, tam olarak kullanılmalı ve yaratılış amacına hizmet 
etmelidir. Böyle ender rastlanan bir fedakârlık ruhunun kı 
vanç verici seçkin örneği olan Mabet de aynı şekilde, tüm 
Batı Yarımküreyi kucaklaması tasarlanan tebliğ kampanya 
sındaki rolünü oynamalı ve kendine düşen katkıyı yapmalı 
dır.

73
Aynı şekilde, bu asrın karışıklıklarının sunduğu fırsatlar da; 
neden olduğu tüm üzüntülerle, harekete geçirdiği korkularla, 
yarattığı hayal kırıklığıyla, meydana getirdiği şaşkınlıklarla, 
ortaya çıkardığı infialle, tahrik ettiği isyanla, doğurduğu dert 
lerle, uyandırdığı huzursuz arayış ruhuyla birlikte, Hz. Baha 
ullah’ın Dini’nin kurtarıcı gücünün bilgisini dört bir yana 
yayma gayesiyle ve O’nun devamlı büyüyen takipçiler ordu 
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suna yeni üyeler kazandırmak için kullanılmalıdır. Böylesine 
değerli bir fırsat, böylesine uygun koşulların ender bir birle 
şimi bir daha asla oluşmayabilir. İsm-i Âzam’ın ordularının 
öncüleri olan Amerikalı inananların, Allah’a isyan etmiş ve 
O’nun uyarılarını dikkate almamış, günahkâr ve ıstırap için 
deki bir nesli kurtarma ve ona sadece Dinlerinin kalelerinin 
temin edebileceği eksiksiz emniyeti sunma kapasite ve gö 
nüllülüklerini, bilhassa tasarlanmış bir İdari Düzen’in kurum 
ve kanalları vasıtası ile ilan etmenin şimdi zamanı, tayin edi 
len zamanıdır.

74
Öyleyse, Kuzey Amerika Cumhuriyeti’nin tüm eyaletlerinde 
ve Kanada topraklarında başlatılan tebliğ kampanyası, abartı- 
lamayacak bir önem ve aciliyet kazanmıştır. Hz. Abdülba- 
ha’nın Vasiyetnamesi’nin salıverdiği yaratıcı enerjiler vasıta 
sıyla rotasına sokulan ve yarattığı itici güç ile Batı Yarımkü 
reyi kapsayan bu kampanya, öyle hissediyorum ki, verimli 
bir şekilde yönetilmesi için tasarlanmış ve hedefine ulaşma 
sını hızlandıracak bazı prensiplerle uygunluk içinde yürü 
tülmelidir.

75
İster bir organizasyon işinde olsun, ister bu görevin icrasının 
kendilerine bırakıldığı çalışanlar olsun; böyle bir kampanya 
ya katılanlar, görevlerinin ifasının gerekli bir hazırlığı olarak, 
Dinlerinin tarihi ve öğretilerinin çeşitli boyutlarında çok iyi 
bir şekilde bilgilenmelidirler. Bu amaca ulaşma çabalarında 
kendileri için Dinlerinin eserlerini titizlikle ve bilinçli bir 
şekilde incelemeli, öğretilerinin derinliğine dalmalı, kural ve 
prensiplerini özümsemeli, nasihat, ilke ve amaçları üzerinde 
tefekkür etmeli, bazı öğütlerini ve dualarını hafızalarına kay 
detmeli, idari düzeninin esaslarında uzmanlaşmalı ve güncel
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konuları ve son gelişmeleri hakkında haberdar olmalıdır. 
Sağlam ve tarafsız kaynaklardan, Dinlerinin kaynağı ve ze 
mini olan İslam’ın tarihi ve ilkeleri hakkında sağlıklı bilgi 
edinmeye çabalamalı ve Babi ve Bahai Zuhurlarının kutsal 
yazılarından başka, Allah’ın Sözü’nün mutlak bir Hazinesi 
olarak görülebilecek tek Kitap olan Kur’an’ı saygıyla ve ön 
yargılı fikirlerden arınmış bir akılla ele alarak incelemelidir 
ler. Dinlerinin kaynağı ve doğuşu ile doğrudan bağlantılı 
olan kurumlan ve koşulları, Habercisi’nin iddia ettiği maka 
mı ve Kurucusu’nun nazil ettiği kanunları araştırmaya özel 
ilgi göstermelidirler.

76
Tebliğ alanında başarının bu ön koşullarını özü itibariyle 
karşıladıktan sonra, Latin Amerika ülkelerinde özel bir görev 
üstlenmeyi düşünecekleri zaman, her ne zaman mümkün 
olursa, o ülkelerde yaşayanların konuştukları lisanda belli bir 
beceri ve onların âdet, gelenek ve bakış açıları hakkında bilgi 
edinmeye gayret göstermelidirler. Orta Amerika Cumhuri 
yetlerine atıfta bulunan bir İlahi Plan Levhinde bununla ilgili 
olarak Hz. Abdülbaha şöyle buyurur: “ ...duyuru için gitmek 
isteyenler de İspanyolca’ya aşina olmalıdırlar.” Bir başka 
Levih’te şöyle buyurmuştur: “ .yüzlerin i Pasifik’teki üç 
büyük adalar kümesine çevirip -oranın dillerine vakıf olarak 
. gitmeliler.” İlaveten şöyle buyurmuştur: “Değişik yerlere 
seyahat eden mübelliğler, gittikleri ülkenin dilini bilmelidir 
ler. Örneğin, Japonca’ya vakıf olan bir kimse Japonya’ya 
seyahat edebilir veya Çince bilen birisi bir an önce Çin’e 
gidebilir, vesaire.”

77
Amerikalar arası bu tebliğ kampanyasının hiçbir katılımcısı, 
bu işle ilgili herhangi bir aktivitenin inisiyatifinin, sadece
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Yedi Yıllık Plan’ın bu hayati hedefine ulaşmada teşvik ve 
kolaylaştırıcılık yapan, ister mahfil ister heyet olsun o ku- 
rumların elinde olduğunu düşünmesin. Plan’ın ilerletilmesi 
için uygun olduğunu düşündüğü ve sınırlarını Emrin idari 
prensiplerinin belirlediği herhangi bir aktiviteyi üstlenmek 
üzere; bunu başlatmak, teşvik etmek ve güçlendirmek Hz. 
Abdülbaha’nın İlahi Planı’nın sadık emanetçisi olarak her 
Amerikalı inananın zorunlu görevidir. Ne dünyanın tehditkâr 
şartları; ne de maddi kaynakların, entelektüel donanımın, 
bilgi ve deneyimin eksikliğine dair herhangi bir kaygı -bu 
eksikliklerin olmaması ne kadar arzulansa da- muhtemel bir 
muhacir mübelliği, bağımsızca ayağa kalkarak Hz. Abdülba- 
ha’nın bizleri defalarca temin ettiği ve serbest kalınca Hz. 
Bahaullah’ın vaat edilmiş ve mutlak yardımını bir mıknatıs 
gibi cezbedecek güçleri harekete geçirmekten alıkoymasın. 
Ne toplumunun seçilmiş temsilcilerinden herhangi bir yön 
lendirme veya özel teşvik beklesin, ne akraba veya hemşeri- 
lerinin yoluna koymaya meyledebilecekleri engellerden yıl 
sın, ne de eleştiricilerinin ve düşmanlarının kınamalarını 
dikkate alsın. Emrinin mübelliği olacak herkese Hz. Bahaul 
lah’ın öğüdü şöyledir: “Hidayet Şafağını Söktürenin peya- 
mını taşırken rüzgâr gibi ol. Rüzgâr, Tanrı’nın takdiriyle, 
meskûn olsun olmasın, dünyanın her tarafına eser. Haraplık 
veya mamurluk onu ne acıtır ne sevindirir. Yaradanın emriy 
le her yöne eser.” Hz. Bahaullah başka bir yerde böyle bir 
mübelliğe atıfla şöyle buyurmaktadır: “Rabbinin Emri hatırı 
için yurdundan ayrılmaya karar vermiş olan kimse, Tanrı 
tevekkülünü kendine yol azığı edip fazilet elbisesini sırtına 
geçirm elidir. Tanrı sevgisi ateşi ile tutuşur ve bütün yara 
tıklardan el çekerse, onun söylediği sözler işitenleri de tutuş 
turur.”
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78
Bireysel girişim gücüne sahip ve dost veya düşmanın, bile 
rek veya istemeyerek, yolunu kapamak için kullanabileceği 
herhangi bir engelden yılmadan, tebliğ çağrısına kalkıp ce 
vap vermek için karar vermiş olan kimseyi, Dininin toplu- 
muna katmaya çalıştığı kimselerin dikkatini çekmek, ilgile 
rini sağlamak ve inançlarını derinleştirmek için kişisel giri 
şimlerinde kullanabileceği her yaklaşım yolu üzerinde bıra 
kınız özenle düşünsün. İçinde yaşadığı özel koşulların kendi 
sine sunacağı olasılıkları gözden geçirsin, avantajlarını de 
ğerlendirsin ve kafasındaki hedefe ulaşmak için bunları akıl 
lıca ve düzenli bir biçimde kullanmaya başlasın. Dininin bü 
tünlüğünü korurken, ilişki kurduğu kimselerin sempati, des 
tek ve sonunda bağlılığını başarıyla kazanabilmesini sağla 
yacak birçok yol ve araçları kendisine sağlayacak olan ku 
lüpler, sergiler ve cemiyetler ile ılımlılık, ahlâk, toplumsal 
refah, dinsel ve ırksal hoşgörü, ekonomik işbirliği, İslamiyet 
ve Mukayeseli Din gibi, Dininin öğreti ve ideallerine benzer 
konular üzerinde konferanslarda yer almak ve toplumsal, 
kültürel, insani, hayır ve eğitim kurum ve girişimlerine ka 
tılmak gibi yöntemler yaratmaya da çalışsın. Bu tür ilişkiler 
kurulurken ağır başlılığını ve makamını korumak, yasa ve 
ilkelerinin bütünlüğünü gözetmek, genelliğini ve evrenselli 
ğini göstermek ve çok çeşitli ve hayatî çıkarlarını korkmadan 
savunmak konusunda Dininin sürekli olarak kendisinden 
istediklerini aklında tutsun. Kendisini dinleyenin alıcılık se 
viyesini düşünsün ve doğrudan doğruya veya dolaylı duyuru 
yöntemlerinden birinin uygunluğuna kendisi karar versin ki, 
böylece İlahi Haber’in hayatî önemini arayıcının kafasına 
sokabilsin ve daha önce o Mesajı kucaklamış olanlara katıl 
mak için onu ikna edebilsin. Hz. Abdülbaha tarafından gös 
terilen örneği ve arayıcının üzerine sevgi yağdırılması için 
sürekli öğütlerini hatırlasın ve ona damla damla aktarmayı
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umduğu öğretilerin ruhuna öylesine örnek olsun ki, alıcı 
kimse bu öğretileri kapsayan Din’i kabul etmeye kendiliğin 
den sevk edilsin. Başlangıçta arayıcının henüz yeni uyanmış 
imanı üzerine çok şiddetli baskı yükleyebilecek olan yasa ve 
kurallarda ısrar etmekten kaçınsın ve onu sabırla, incelikle, 
fakat azimle tam olgunluğa getirmeye çalışsın ve Hz. Baha- 
ullah tarafından emredilen her şeyi şartsız kabulünü ilan et 
mesi için ona yardım etsin. Bu aşamaya ulaşılınca arayıcıyı 
diğer inananlar topluluğuna tanıtsın ve sürekli arkadaşlık ve 
toplumunun mahalli faaliyetlerinde etkin bir işbirliğiyle top 
lumun yaşamının zenginleşmesi, görevlerine yardım, çıkarla 
rının güçlendirilmesi ve kardeş toplumlarla olan faaliyetleri 
nin düzenlenmesinde kendi payına düşen yardımı yapabil 
mesini sağlamaya çalışsın. Ruhani çocuğunun içini, onun 
bağımsızca kalkıp, enerjisini diğer ruhların canlandırılmasına 
ve henüz benimsediği Dinin koyduğu yasa ve ilkeleri destek 
lemesine vermeye sevk edecek derin bir istekle dolduruncaya 
kadar hoşnut olmasın.

79
Amerikalı inananların kıta çapında başlattıkları kampanyanın 
her katılımcısı ve özellikle bakir bölgelere muhaceret işi ile 
meşgul olanlar; tüm toplumun tebliğ aktivitelerini yönetmek, 
koordine etmek ve kolaylaştırmaktan sorumlu olmak için 
tasarlanan o kurumlarla yakın ve sürekli temasta kalma ge 
reksinimini akıllarında tutsunlar. Hz. Bahaullah’ın Emri’ni 
yaymak için çaba sarf edenler, ister seçilmiş milli temsilciler 
kurumu olsun ister başyardımcı kurum olan Milli Tebliğ He 
yeti veya kendine bağlı organlar olan bölgesel tebliğ heyetle 
ri veya Mahalli Ruhani Mahfiller ve onların tebliğ heyetleri 
olsun; mektuplar, sirkülerler, raporlar, bültenler ve diğer ile 
tişim araçları vasıtasıyla, Emrin yayılması için oluşturulmuş 
bu organlarla devamlı fikir alışverişinde bulunarak İdari Dü 
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zen’in tebliğ mekanizmasının düzgün ve hızlı işleyişini te 
min etmelidirler. Böylece zihin karışıklığı, gecikme, çalışma 
ların gereksiz tekrarı ve enerji israfı tamamen önlenecek ve 
Hz. Bahaullah’ın bu önemli kanallardan en küçük bir engelle 
karşılaşmadan bol bol akan inayetinin güçlü seli insanların 
kalplerini ve ruhlarını, Hz. Abdülbaha’nın tekrar tekrar ön 
gördüğü hasadı gerçekleştirmelerini sağlayacak kadar doldu 
rup taşıracaktır.

80
Amerikan Bahai toplumunun tarihinde bir benzeri olmayan 
bu toplu ve uyumlu çabanın her katılımcısına, herkesin bu 
kadar hayati olarak uyması gereken tebliğ emrini, hayatının 
her yönünü kapsayan bir ilgi alanı yapma ruhani yükümlülü 
ğü haline getirmek düşer. Günlük faaliyet ve temaslarında, iş 
için veya başka nedenlerle çıktığı tüm seyahatlerinde, tatil ve 
gezilerinde ve üstlenmesi istenebilecek herhangi bir görev 
sırasında; Hz. Bahaullah’ın Mesajı’nın her taşıyıcısı, O’nun 
Dini’nin tohumlarını her yere saçmayı sadece bir yükümlü 
lük değil aynı zamanda bir ayrıcalık olarak görmeli ve o Me- 
saj’a verilen ilk cevap ne olursa olsun ve onu ileten araç ne 
kadar yetersiz olursa olsun, Mesaj’ın Sahibi’nin gücünün, O 
uygun gördüğünde, o tohumların filizlenmesini sağlayacağı 
ve takipçilerinin çabaları ile toplayacakları mahsulü kimse 
nin tahmin edemeyeceği durumlarda bereketlendireceği dai 
mi bilgisi ile hoşnut olsun. Eğer bu kişi herhangi Ruhani bir 
Mahfil’in üyesi ise; tebliğ kampanyasını besleyecek yol ve 
yöntemler üzerinde azimle ve dua halinde düşünmek için her 
toplantısında zaman ayırması veya kampanyanın ilerlemesi, 
genişlemesi ve sağlamlaşması konusunda elinde ne kaynak 
varsa sunması için Mahfilini teşvik etsin. Eğer yaz okuluna 
katılıyorsa -k i istisnasız herkes katılma ayrıcalığından yarar 
lanmaya teşvik edilmektedir- böyle bir vesileyi iyi ve değerli
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bir fırsat olarak görerek; dersler, incelemeler ve müzakere 
lerle Dininin temelleri konusundaki bilgisini zenginleştirip 
kendisinin dikkatine emanet edilmiş Mesajı daha büyük gü 
ven ve etkinlikle iletebilsin. Geliniz, bunun yanı sıra; her 
uygun zamanda, toplumlar arası ziyaretlerle tebliğ şevkini 
canlandırmayı, İnancının destekçilerinin canlılığını ve far- 
kındalığını ve kurumlarının birliğini dış topluma göstermeyi 
amaçlasın.

81
Geliniz, tüm Batı Yarımküre’nin bütün ırklarını, ülkelerini, 
sınıflarını ve zümrelerini kucaklayan bu seferberliğin katı 
lımcıları arasında bu şevki hisseden herkes ayağa kalksın ve 
durumlar müsaade ettikçe özellikle Zenci, Kızılderili, Eski 
mo ve Musevi ırklarının dikkatlerini çeksin ve sonunda onla 
rın Emre kayıtsız şartsız bağlılıklarını kazansın. İçinde oldu 
ğumuz zamanda Allah’ın Emri’ne, bu ırklardan katılımlarla 
Din’in saflarını genişleterek Amerikan Bahai toplumunun 
üyelerinin çeşitliliğini arttıracak başarılı çabalardan daha 
övgüye değer ve meziyetli bir hizmet verilemez. İnsan ırkı 
nın bu pek çok farklılaşmış unsurlarının harmanlanarak her 
kesi kucaklayan Bahai kardeşliği dokusuna uyum içinde 
nakşedilmesinin, ilahi olarak tayin edilmiş İdari Düzen’in 
dinamik süreçleri vasıtasıyla özümsenmesinin ve her birinin 
Bahai toplum yaşamının zenginlik ve ihtişamına kendine 
düşen payı katmasının, tasavvur edilmesi muhakak ki her 
Bahai’nin yüreğini ısıtacak ve heyecanlandıracak bir başarı 
dır. Hz. Abdülbaha şöyle buyurur: “Bir bahçedeki çiçeklere 
bakınız. Değişik cins, renk ve şekilde olmalarına karşın aynı 
pınarın sularıyla tazelenir, aynı yelin esintisiyle canlanır ve 
aynı güneşin ışınlarıyla güçlenirler. Bu çeşitlilik onların alı 
cılığını artırır ve güzelliklerine güzellik katar. O bahçenin 
tüm çiçek ve bitkileri, yaprak ve tomurcukları, meyveleri,
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dalları ve ağaçları aynı şekil ve renkten olsalardı, göze ne 
kadar zevksiz gelirdi! Tür, renk ve biçim çeşitliliği bahçeye 
değer katar, onu süsler ve etkisini artırır. Benzer bağlamda, 
düşünce, mizaç ve karakterin değişik ayrıntıları tek bir mer 
kezi aracın güç ve etkisi altında toplandığında, insani olgun 
luğun güzelliği ve görkemi açığa çıkacaktır. Her şeyin ger 
çeğine hükmeden ve ona üstün olan Tanrı Sözü’nün semavi 
gücünden başka hiçbir şey insanoğlunun farklı düşün, duyar 
lılık, sanı ve kanılarını birleştiremez.” Hz. Abdülbaha şu 
umudunu dile getirmiştir: “Ümit ediyorum ki sizler bu maz 
lum ırkın (Zenciler) yücelmesi ve beyaz ırk ile el ele insan 
âlemine azami samimiyet, sadakat, sevgi ve saflıkla hizmet 
etmesi için sebep olmayı başarırsınız.” Yine şöyle buyurur: 
“İnsanlık âleminin birlik ve beraberliğini etkileyen önemli 
meselelerden birisi, beyaz ve renkli ırkların dostluğu ve eşit 
liğidir.” İlahi Plan Levihleri’nde Hz. Abdülbaha şöyle devam 
eder: “Amerika’nın yerli halkına da büyük önem göstermeli 
siniz. Çünkü onlar, Hz. Muhammed’den önce, vahşiler ola 
rak muamele gören Arap Yarımadası’nın halkına benzerler. 
Ancak, Hz. Muhammed’in ışığı onların arasına düşünce öyle 
bir aydınlandılar ki, tüm dünyayı aydınlattılar. Aynı şekilde, 
eğer Kızılderililer eğitilecek ve kılavuzlanacak olurlarsa, 
bütün dünyaya ışık saçacak kadar aydınlanacaklarına şüphe 
yoktur.” Hz. Abdülbaha ayrıca şöyle buyurur: “Mümkünse, 
Kanada’nın diğer yerlerine duyurucular gönderin ve aynı 
şekilde Grönland ile Eskimolar’ın yurtlarına gidecek duyu 
rucular belirleyin.” Aynı Levihlerde ayrıca şöyle buyurur 
“ ... Belki de, Allah’ın izniyle Melekûtun çağrısı Eskimola- 
rın,... kulaklarına u la ş ır .  Allah’ın hoş kokularının Eskimo- 
lar arasında yayılması için gayret gösterecek olursanız, bu 
nun etkisi çok büyük olup uzak diyarlara kadar uzanacaktır.” 
Hz. Abdülbaha şöyle buyurur: “Allah’a senalar olsun ki Kut 
sal Levihlerde İsraillilere ilan edilen her şey ve Abdülba-
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ha’nın mektuplarında açıkça yazılanların hepsi gerçekleş 
mektedir. Bazıları meydana çıktı, diğerleri gelecekte ortaya 
çıkacaktır. Cemal-i Kıdem Kendi kutsal Levihlerinde onların 
aşağılanma günlerinin bittiğini açıkça buyurmuştur. O’nun 
inayeti onları gölgesinin altına alacak ve bu ırk günden güne 
gelişerek çağlar boyu süren karanlıktan ve zilletten kurtula 
caklardır.”

82
Milli Ruhani Mahfil veya milli, bölgesel ya da mahalli tebliğ 
heyetleri üyeliği mevkiinde idari konumda olanlar; Kuzey 
Amerika Cumhuriyetinin geri kalan az sayıda eyaletlerinde 
ve Kanada Topraklarının vilayetlerinde, ne kadar küçük ve 
ya gelişmemiş olsa da, en kısa zamanda gruplar kurarak ve 
ellerinden gelen her imkânı sunarak, bu yeni oluşmuş çekir 
deklerin; doğru işleyen, kendi kendine yeten ve tanınmış 
Mahfillere doğru hızlı ve sağlam çizgiler üzerinde evrimleş 
me acil ve hayati ihtiyacını temin etmeyi sürekli akıllarında 
tutsunlar. Şiddetle ihtiyaç duyulan ve çok ilham verici ama 
kuşkusuz çetin bir iş olan böyle temellerin atılması ve ileri 
noktaların oluşturulmasına, Amerikan Bahai toplumunun 
tüm birey üyeleri sınırsız, sürekli ve coşkulu desteklerini 
vermelidirler. Seçilmiş temsilcilerinin düşündükleri tedbirler 
hikmetli de olsa, tasarladıkları planlar ne kadar pratik ve iyi 
düşünülmüş de olsa, yeterli sayıda muhacir gerekli fedakâr 
lıkları yapma kararlılığı göstermedikçe ve bu projeleri ger 
çekleştirmek için gönüllü olmadıkça, böyle tedbir ve planlar 
hiçbir zaman herhangi bir tatminkâr netice doğuramayacak- 
tır. Hz. Bahaullah’ın sancağını bu bakir bölgelerin kalbine 
temelli olarak dikmenin, O’nun İdari Düzeni’nin yapısal te 
melini şehir ve köylerinde kurmanın ve sakinlerinin akıl ve 
kalplerinde kurumları için sağlam ve kalıcı bir güven duygu 
su oluşturmanın, Yedi Yıllık Plan kapsamında başlatılan teb 

66

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



liğ kampanyasının birbirini izleyen aşamalarının geçmesi 
gereken ilk ve en anlamlı adımı oluşturuyor olduğu benim 
kesin inancımdır. Aynı planın kapsamındaki Maşrıku’l- 
Ezkâr’ın dış süslemesi işi, gelişiminin son aşamasına girme 
sine rağmen, tebliğ kampanyası daha ilk aşamalarındadır ve 
bu bakir bölgelere veya Güney Amerika kıtasında bulunan 
Cumhuriyetlere dal ve budaklarını etkili bir şekilde uzatmış 
olmaktan henüz çok uzaktır. Gereken çaba çok büyük, bu ön 
oluşumların hayata geçirileceği şartlar çoğunlukla sevimsiz 
ve elverişsiz, böyle görevleri üstlenecek konumda olan çalı 
şanlar sınırlı ve hâkim oldukları kaynaklar cılız ve yetersiz 
dir. Hâl böyle iken, Hz. Bahaullah’ın kalemi ne kadar sık 
bize şu teminatı vermiştir: “ ...bir kimse tek başına Baha’nın 
ismiyle kalkar ve O’nun sevgi kuşağını kuşanırsa, yerin ve 
göğün kuvvetleri ona karşı dizilseler de, Güçlüler Güçlüsü 
Tanrı onu başarılı kılacaktır.” O şöyle buyurmamış mıdır: 
“O’ndan başka İlah bulunmayan Tanrı’ya yemin olsun ki, 
Emrimizin zaferi için ayağa kalkacak kimseyi, on binlerce 
düşman ona karşı birleşmiş olsa da Tanrı muzaffer kılacaktır 
ve eğer onun Bana olan sevgisi giderek kuvvetlenirse Tanrı 
onu yerin ve göğün tüm kuvvetlerine karşı üstün tutacaktır.” 
Hz. Abdülbaha şöyle buyurmuştur: “Daha önceki nesillerin 
yaptıkları işleri düşünün. Hz. İsa’nın gününde mümin ve 
sabit kimseler çok az ve sayılıydılar. Fakat semavi bağışlar o 
kadar çok yağdı ki, birkaç yıl içinde sayısız insan İncil’in 
gölgesi altına girdi. Kur’an’da Allah ‘Yedi başak bitiren bir 
dane gibidir ki, her başak yüz dane verir.’ der. Y ani bir tane, 
yedi yüz tane oluşturur; eğer Allah isterse, bunları iki katına 
çıkarır. Çok zaman, tek bir mübarek kişi bir memleketin hi 
dayetine sebep olmuştur. Biz şimdi, kendi yetenek ve kabili 
yetimize bakmak yerine bu günlerde bakışlarımızı, damlayı 
deniz ve atomu bir güneş yapan Allah’ın inayet ve bol bağış 
larına odaklamalıyız.” Geliniz, böyle şartlarda ve böyle böl 
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gelerde, böyle bir Emrin sancağını yükseltmekte ilk olma 
kararlılığını gösterenler, bu sözlerin hayat veren gücü ile 
ruhlarını beslesinler ve “O’nun sevgi kuşağını kuşanır” halde 
ve “giderek kuvvetlenen” bir sevgi ile tek başlarına görevle 
rinde sebat ederlerken, ayağa kalksınlar ve ülkelerinin ruhani 
tarihinin en parlak sayfalarını amellerinin öyküleriyle süsle 
sinler.

83
Hz. Abdülbaha İlahi Plan Levihleri’nde şöyle buyurur: “Bir 
leşik Devletler’in pek çok eyaletleri ile şehirlerinde, Allah’a 
şükürler olsun ki O’nun hoş kokuları yayılmasına ve birçok 
ruh, yüzlerini Tanrı Melekûtuna çevirerek ona doğru gitme 
sine rağmen, bazı eyaletlerde Birlik Bayrağı henüz olması 
gerektiği gibi yükseltilmemiş ve Tevrat, İncil ve Kur’an gibi 
Mukaddes Kitapların sırları ifşa edilmemiştir. Ahbapların 
ortak gayretleriyle, Birlik Sancağı o eyaletlerde dalgalanmalı 
ve ilahi öğretiler yaygınlaştırılmalı ki onlar da semavi bağış 
lardan ve En Büyük Hidayet’ten bir pay, bir nasip alabilsin 
ler.” Bir başka İlahi Plan Levhinde de şöyle vurgulamıştır: 
“Kanada’nın geleceği çok büyük ve ona bağlı olaylar son 
derece görkemlidir. Orası, İlahi inayet gözünün baktığı yer 
ve Yüce Rabbin bağışlarının mazharı olacaktır.” Aynı Levih- 
te önceki sözünü şöyle teyit eder: “ . tekrar ediyorum, Kana- 
da’nın geleceği ister medeniyet bakımından isterse Me- 
lekûtun sıfatları bakımından çok büyüktür.”

84
Kuzey Amerika kıtasındaki bu bakir eyalet ve bölgelerin her 
birinde en az bir çekirdeğin oluşumunu içeren bu ilk adım 
atılır atılmaz, Bahai ortak çabasına çok büyük yoğunluk ka 
zandıracak mekanizma harekete geçirilmeli; bunun amacı da 
Latin Amerika milletlerini Hz. Bahaullah’ın Çağrısına uyan 
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dırmakta şimdi sadece birkaç dostun kendi başına gösterdiği 
asil çabaları güçlendirmek olmalıdır. Yedi Yıllık Plan kap 
samındaki tebliğ kampanyasının bu ikinci safhasına girilme 
dikçe, kampanya tam olarak başlatılmış sayılamaz veya 
Plan’ın kendisi evriminin en belirleyici safhasına ulaşmış 
olarak görülemez. İdari alanda, daha şimdiden Ana Mabedini 
dış süslemelerinin bütün ihtişamıyla inşa etmiş ve tebliğ ala 
nında ise Kuzey Amerika kıtasının her eyaleti ve bölgesinde 
Dininin sancağını yükseltmiş olan o yürekli toplumun üzeri 
ne İlahi lütufların akışı çok güçlü olacaktır — bu akış öylesi 
ne büyük olacaktır ki o toplumun üyeleri onun yenileyici 
güçlerinin işaretleri karşısında kendilerini boyun eğmiş bula 
caklardır.

85
Amerikalar-Arası Heyet, böyle bir safhada, hayır, hatta ona 
daha girilmeden önce, fırsatları ölçüsünde ayağa kalkmalı ve 
üstlendiği sorumluluklara uygun bir canlılık, adanmışlık ve 
girişimcilik ortaya koymalıdır. Orta ve Güney Amerika’nın 
takriben dünyanın tüm egemen ülkelerinin üçte birini oluştu 
ran en az yirmi özgür ülkeyi barındırdığı ve bunların dünya 
nın gelecekteki kaderinde gittikçe artan bir rol oynamaya 
mukadder oldukları bir an bile unutulmamalıdır. Dünya bir 
mahalle olmaya doğru küçülürken ve ırkları, milletleri ve 
insanlarının kaderleri birbirlerinden ayrılmaz bir şekilde iç 
içe geçerken; Batı Yarımkürenin bu ülkelerinin uzaklığı yok 
olmakta ve her birindeki gizli fırsatlar, gittikçe artan bir şe 
kilde görünür hale gelmektedir.

86
Yedi Yıllık Plan kapsamında, tebliğ aktivite ve girişimlerinin 
gitgide daha fazla ortaya serilişinin bu ikinci safhasına ulaşı 
lınca ve uygulanması için gerekli mekanizma işlemeye baş 
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layınca; bu muazzam hareketin yüreği pek öncüleri olan 
Amerikalı inananlar, Hz. Bahaullah’ın yanılmaz ışığının reh 
berliğini alarak, Hz. Abdülbaha’nın tasarladığı Planla mutlak 
uyum içinde, Milli Ruhani Mahfilleri’nin yönetimi altında 
hareket ederek ve Amerikalar-Arası Heyet’in yardımından 
emin olarak karanlığın, yozlaşmanın ve cehaletin güçlerine 
karşı Güney kıtasının en uç noktalarına kadar uzanacak ve 
kapsamı itibarı ile onu oluşturan yirmi milletin her birini 
kucaklayacak bir hamle başlatmalıdırlar.

87
Bazıları, hemen şu anda, himmet* kuşağını kuşansınlar, ka 
saba, şehir ve eyaletlerini terk etsinler; memleketlerini bırak 
sınlar ve “Tanrı tevekkülünü kendilerine yol azığı edip” o 
uzak iklimlere, o bakir alanlara, o teslim olmamış şehirlere 
doğru yüzlerini çevirsinler; adımlarını yönlendirsinler ve 
enerjilerini insanların kalp kalelerini fethetmeye yöneltsinler
— o kalpler ki Hz. Bahaullah onlar için şöyle buyurmuştur: 
“ancak hikmet ve beyan askerleriyle alınır.” Emekdaşları 
tebliğ kampanyasının ilk safhasını geçene kadar oyalanma 
sınlar, aksine Dinlerinin uluslararası tarihinin en görkemli 
bölümlerinden biri olarak kabul edilecek olan şeyin açılış 
safhasının başlamasına öncülük etmek için, hemen bu saatte 
ayağa kalksınlar. Hemen en başında “kendi kendilerini tebliğ 
etmelidirler ki onların sözünü işitenlerin kalpleri müncezip^ 
olsun.” Dinlerinin zaferini “en yüksek amaçları” olarak gör 
sünler. Hiçbiri bu çağda Allah’ın akan inayetinden olan pa 
yını taşıyan “kendi kabının büyüklüğüne, küçüklüğüne bak 
masın.” Kendilerini “dünyaya ve dünyanın boş şeylerine

* Himmet: gayret, emek (“Himmet kuşağını kuşanmak”: Krş. 
Bahaullah’ın Sesi no.161) 
t müncezip: cezbolmuş
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bağlılıktan kurtarsınlar” ve Hz. Abdülbaha’nın örneğini 
oluşturduğu ve onların da benzerini yapmalarını arzuladığı 
arınmışlık ruhu ile o türlü türlü insanları ve ülkeleri Allah’ı 
ve O’nun yüce Mazharını anmaya yöneltsinler. “Her direğin 
sarsıldığı, derilerin bile ürperdiği, gözlerin dehşet içerisinde 
fırladığı” günde O’nun sevgisi “ruhlarının hazinesi olsun.” 
Ruhları “bütün kâinatın suları bir araya gelse gene söndürü- 
lemeyecek bir şiddetle dünyanın göbeğinde yanmakta olan 
bu Ateşin aleviyle tutuşsun.” “Rüzgâr gibi olsunlar” ki “ha 
raplık veya mamurluk onları ne acıtsın ne sevindirsin.” 
“Susmasınlar, ağızlarını açsınlar ve O’nun Emrini yaymak 
tan bir an bile fariğ* olmasınlar.” “Ulu ruhun onlara Emir 
hizmetinde ilham buyuracağı şey leri, yaysınlar.” “Bir kim 
se ile sakın münakaşaya girişmesinler, onu tatlılıkla yola 
getirmeye çalışsınlar.” “Tanrı’nın peyamını yine Tanrı hatırı 
için tebliğ” etsinler ve “sözlerinin işitenler üzerindeki muhte 
lif tepkisine” bakmasınlar. “Ruhu’l-Emin’in teyidiyle müey- 
yed” olacaklarını ve “onlara Muktedir ve Hakîmin emriyle, 
O’nun seçkin meleklerinden bir bölüğün refakat” edeceğini 
bir an için bile unutmasınlar. “Ne mutlu Hakk’ın hizmeti ile 
müşerref olan kimseye!” hatırlatmasını hep akıllarında tut 
sunlar ve böyle bir hizmetin “amellerin şahı” ve “tüm iyi 
işlerin süsü” olduğunu unutmasınlar.

88
Ve son olarak, Hz. Bahaullah’ın ruhları canlandıran şu sözle 
ri dudaklarında hep hazır, kalplerine bir teselli, yollarına bir 
ışık, yalnızlıklarında bir yoldaş ve yolculuklarında günlük 
azık olsun: “Ey Tanrı yolunun yolcusu! Tanrı inayeti deni 
zinden payını al, o denizin derinliklerinde gizli şeylerden 
mahrum k a lm a . Bu denizden tek bir damla yerde ve gök 

* fariğ: ayrı, uzak
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lerde bulunanların bütünü üzerine dökülecek olsa, onları 
güçlü, bilici ve hikmetli Tanrı’nın keremiyle zengin eder. Bu 
denizin hayat verici suyunu feragat avuçlarıyla avuçla ve 
bütün yaratıklar üzerine öyle serp öyle saç ki, insan ellerinin 
meydana getirdiği tahditlerden arınıp Tanrı’nın şevketli ma 
kamına, bu kutlu ve ışıklı Nokta’ya yaklaşabilsinler. Bu işi 
yalnız başına yaptığından ötürü hüzünlenme. Tanrı sana kâfi 
g e ls in . Rabbinin Emrini bütün yerde ve göklerde olanlara 
bildir. Bir kimse davetine icabet ederse Allah’ın Rabbin sana 
ilham buyurduğu hikmet incilerini onun önüne dök, hakiki 
bir mümin gibi ol. Bir kimse davetini reddederse onu kendi 
haline bırakıp âlemlerin Rabbi olan Allah’ın Rabbe tevekkül 
ve itimat eyle. Hakka yemin olsun ki, bu Gün’de her kim 
ağzını açıp Rabbinin ismini anarsa, İlahi ilham orduları bilici 
ve hikmetli İsmimin semasından onun üzerine iniverir. Aynı 
zamanda, her birinin elinde nurani bir kadeh olduğu halde, 
Mele-i Âlâ da onun üzerine iner. Nurlular Nurlusu ve Güçlü- 
ler Güçlüsü’nün fermanıyla emir Melekûtundan işte böyle 
takdir buyruldu.”

89
O’nun verdiği görevde emin şekilde ve korkusuzca ilerler 
ken, Hz. Abdülbaha’nın İlahi Plan Levihleri’nden alınan şu 
sözler aynı şekilde kulaklarında çınlasın: “Ey Bahaullah’ın 
Havarileri! Hayatım size feda olsun! ... Hz. Bahaullah’ın 
önünüze açtığı kapıların farkına varın! Size takdir ettiği ulu 
ve yüce makamı, size sunduğu bağışları bir düşünün; size 
ihsan edilen yardımlar ne kadar eşsizdir!” “Düşüncelerim 
size yönelmiş ve yüreğim sizleri anarken çarpıyor. Ruhumun 
sevginizle nasıl coştuğunu bilseydiniz, gönlünüzde öyle bü 
yük bir mutluluk seli olurdu ki birbirinize aşkla bağlanırdı 
nız.” “Başarınızın tam ölçüsü henüz açıklanmamış ve önemi 
anlaşılmamıştır. Yakında her biriniz ışık saçan muhteşem
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birer yıldız gibi, ülkenizin ufkunda ilahi Hidayet ışığını sa 
çacağınızı ve Amerikan halkı için ebedi hayatın sebebi hali 
ne geleceğinizi kendiniz de göreceksiniz.” “Umut ederim ki 
yakında yeryüzü başarılarınızın sonucu olarak sarsılır.” “Yü 
celer Yücesi, kuşkusuz sizlere inayetinin yardımını lütfede 
cek, sizleri Gücünün alametleriyle kuşatacak ve Ruh’ul- 
Kuds’ün destekleyici kudretiyle ruhlarınızı donatacaktır.” 
“Sayınızın azlığından ötürü endişelenmeyiniz; ne de inançsız 
bir dünyanın çokluğu karşısında bir eziklik hissediniz. Ça 
lışınız; özgöreviniz inanılmaz derecede muazzamdır. Girişi 
miniz başarılı olursa Amerika rahmani güçlerin merkezi olur 
ve Tanrı Krallığının tahtı son derece büyük bir yücelik ve 
görkem ile yeryüzüne yerleşir.”

90
Yedi Yıllık Plan’ın yürütülmesinin, tebliğ işi ile ilgili olarak, 
Orta ve Güney Amerika cumhuriyetlerinin her birinde en az 
bir merkez kurulmasından öte bir şey içermediği hatırlanma 
lıdır. Eğer başlatılmış olan Plan başarıya ulaşacaksa, Hz. 
Bahaullah’ın Dini’nin doğuşunun yüzüncü yıldönümü; Ba- 
hai çağının ikinci yüzyılının ilk yıllarında, bu ülkelerin her 
birinde Amerikalı inananların yetişmekte olan neslinin, ne 
kadar da basit olsa, kendi çabalarını üzerine bina edebilecek 
leri bir temel atılmasına şahit olmalıdır. Gelecek on yıllar 
boyunca bu temelleri genişleterek güçlendirmek ve müstakil 
ve doğru kurulmuş mahalli Mahfiller oluşturarak böylece 
Dinlerinin İdari Düzeni’nin çerçevesini inşa edebilmeleri 
için, o ülkelerdeki çok geniş bir alana dağılmış inanan grup 
larına gerekli rehberlik, yardım ve teşviki sağlamak onların 
görevi olacaktır. Böyle bir çerçevenin inşası esasen, Ameri 
kalı inananlar toplumunun İlahi Mesaja yönelttikleri yeni 
kişilerin sorumluluğundadır. Bu, her grubun bir mahalli 
Mahfile dönüşmesi acil zorunluluğundan ayrı olarak, İdari
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Düzen’in tüm mekanizmasının tüm dünyadaki her bir yerle 
şik Bahai toplumunun yaşam ve aktivitelerini yöneten ruhani 
ve idari prensiplere uygun bir şekilde kurulmasını içermesi 
gereken bir görevdir. Tüm Bahai toplumlarında aynı olup 
milli ve yerel Bahai tüzüklerinde yer alan ve korunan ve 
açıkça ifade edilmiş olan bu ana ilkelerden hiçbir sapmaya 
müsamaha gösterilemez. Ancak bu, hangi açıdan bakılırsa 
bakılsın, henüz etkin bir şekilde başlatılmamış bir işi ileriki 
bir zamanda ayağa kalkarak ilerletmesi gereken kimseleri 
ilgilendiren bir görevdir.

91
Böyle kalıcı milli ve yerel kurumların, üzerine yetiştirilip 
güvenle tesis edilebilecekleri gerekli temeli atmak için yolun 
daha sistematik bir şekilde hazırlanması, Yedi Yıllık Plan’ın 
uygulayıcılarının çok yakında yoğun ilgisini gerektirecek bir 
görevdir. Birleşik Devletler ve Kanada’nın kalan birkaç böl 
gesini açma ile ilgili acil yükümlülükleri yerine getirilir geti 
rilmez, böyle bir temelin oluşmasını amaçlayan, dikkatlice 
çizilmiş bir plan tasarlanmalıdır. Daha önce belirtildiği gibi, 
kapsamı bakımından Orta ve Güney Amerika Cumhuriyetle- 
ri’nin kapladığı tüm alanı kucaklaması gereken bu engin ve 
başlangıç niteliğindeki girişimlere yönelik hazırlıklar, Yedi 
Yıllık Plan altında yürütülen tebliğ kampanyasının tam çe 
kirdeğini oluşturduğu gibi nihai olarak onun kaderini de be 
lirlemelidir. Sadece mevcut Planla ilgili üstlenilen ciddi yü 
kümlülüklerin etkili bir şekilde ifası değil, Amerikalı inanan 
ların inandıkları Emrin dünyada ilerlemesi için oynamaları 
gereken rolle ilgili Hz. Abdülbaha’nın vizyonunun gerçek 
leşmesi için gerekli olan sonraki safhaların adım adım açıl 
ması da bu kampanyaya bağlıdır.
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92
Latin ülkelerdeki inananların gelecek nesillerini ayırt etmesi 
gereken yorucu ve organize çabaların bir başlangıcı niteli 
ğindeki bu girişimler, Milli Ruhani Mahfil’in ve hem Milli 
Tebliğ Heyetinin hem de Amerikalar-Arası Heyetin, Yeni 
Gün’ün çağrısını yeni bir kıtada yükseltme ayrıcalığına sahip 
olacak olan muhacirleri veya gezici mübelliğleri göndermeye 
hazırlık için titiz bir araştırmayı bir an bile gecikmeden yap 
malarını gerektirir.

93
Ben ise ancak, böyle muazzam sorumluluklar üstlenecek ve 
böylesi bir özveriye katlanacaklara bir hizmette bulunma 
arzusuyla, çok yakın gelecekte başarılacak büyük işin ta 
mamlanmasına yardımcı olacağını umut ettiğim birkaç fay 
dalı öneriyi sunmaya çabalayabilirim. Tüm toplum, tamam 
landığı zaman çok yüksek önemi haiz tarihi bir dönüm nok 
tasını oluşturacak olan bu işe, enerjilerini kararlı bir şekilde 
adamalıdır. Sabit veya gezici Bahai mübelliğlerin sayısı bü 
yük oranda artırılmalıdır. Kullanımlarına verilecek maddi 
kaynaklar katlanmalı ve verimli şekilde yönetilmelidir. Do 
natılacakları literatür bol bol çoğaltılmalıdır. Bu gibi basılı 
yayınların dağıtımı için onlara yardımcı olacak tanıtım faali 
yeti genişletilmeli, merkezi olarak organize edilmeli ve ener 
jik bir şekilde yürütülmelidir. Bu ülkelerdeki saklı olanaklar 
özenle kullanılıp değerlendirilmeli ve sistematik olarak geliş 
tirilmelidir. Bu ülkelere ait çok çeşitli siyasi ve sosyal şartla 
rın ortaya çıkardığı türlü engeller yakından incelenmeli ve 
kararlı bir şekilde aşılmalıdır. Amerikan Bahai toplumunun 
bugüne kadar başlatmış olduğu en büyük tebliğ girişiminin 
ilerleme ve gelişiminin mümkün olan en geniş ve sağlam bir 
tabana oturtulabilmesi için tek kelime ile hiçbir fırsat ihmal 
edilmemeli, hiçbir çabadan kaçınılmamalıdır.
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94
Emrin tarihi, öğretileri veya İdari Düzeni ile ilgili önemli 
Bahai yazılarının dikkatli bir tercümesi; ve bunların en uy 
gun ve ihtiyaç olan dillerde, bu Cumhuriyetlerin mümkün 
olduğu kadar çoğunun her köşesinde büyük sayılarda, yaygın 
ve sistematik şekilde dağıtımı, muhacirlerin bu alanlara varı 
şı ile eşzamanlı şekilde alınması gereken ana ve en acil ted 
bir olarak görünmektedir. Hz. Abdülbaha, İlahi Plan Levihle- 
ri’nden birinde şöyle buyurmaktadır: “Her yerde ve her taraf 
ta dağıtılmak üzere, bu ülkeler ve adaların dillerinde kitaplar 
ve kitapçıklar ya tercüme edilmeli ya da yazılmalıdır.” Bu 
tedbir, resmi yetkililerce ve etkin çevrelerce engellemelerin 
olmayacağı ülkelerde, dikkatli bir şekilde kaleme alınmış 
olup Emrin tarihinin heyecan verici çeşitli hatlarının ve öğre 
tilerin kapsam ve özelliğinin genel halk üzerinde iz bırakma 
sı için tasarlanmış makale ve mektupların çeşitli Basın or 
ganlarında yayınlanmasıyla güçlendirilmelidir.

95
Gezici mübelliğ veya muhacir olsun, o alanlarda her çalışa 
nın başta gelen ve sürekli ilgi konusu haline getirmesi gere 
ken şey, görüşüme göre, sınıf, köken, milliyet veya renk gö 
zetmeksizin nüfusun tüm kesimleri ile dostça kaynaşmak; 
fikir, zevk ve alışkanlıklarına aşina olmak; onlara en uygun 
yaklaşımı incelemek; ve belirgin kapasite ve alıcılık gösteren 
birkaçına sabır ve hikmetle odaklanarak azami bir nezaketle 
kalplerine sevgi, şevk ve adanmışlık ekmeye çalışmak olma 
lıdır ki böylece bu insanlar kendi bölgelerinde Emrin kendi 
kendine yeten ve bağımsız destekçileri olabilsinler. Hz. Ba 
haullah’ın öğüdü şöyledir: “Ey Bahailer! Bütün insanlarla 
samimi dostluk ve arkadaşlık yapınız. Bildiğiniz bir hakikat 
varsa, kendinizde başkalarında bulunmayan bir pırlanta bu 
lunuyorsa, o hakikati ona tatlılıkla anlatınız. Kabul ederse ne
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âlâ; maksat hâsıl olmuş olur. Bir kimse bu suretle bildirdiği 
niz hakikati reddedecek olursa onu kendi haline bırakıp doğ 
ru yolu ona göstermesi için Tanrı’dan dileyiniz. Bu gibilere 
karşı sakın kabalık etmeyiniz. Tatlı dil insan kalbini çeken 
bir mıknatıstır. Tatlı dil ruhun gıdasıdır, kelimeleri mana ile 
donatır, hikmet ve irfan nurunun çeşmesidir.”

96
Sadece temsilci konumundaki Bahai kurumları tarafından 
değil, o sahilleri ziyaret etme veya o kıtada yerleşme ayrıca 
lığından mahrum olan mübelliğ adayları ve diğer birey ina 
nanlar tarafından da, ister o ülkelerin vatandaşları ister ilgi 
alanları ve meslekleri ne olursa olsun, o ülkelerle bir şekilde 
ilişkisi olan böyle insanlarla tanışmak ve bunların gerçek 
ilgilerini uyandırma fırsatlarından yararlanmak için çaba sarf 
edilebilir ve edilmelidir. Amerikalı inananlar, onlara gösteri 
lecek nezaketle veya verilecek bir basılı eserle ya da onlarla 
kurulabilecek herhangi bir bağ ile bu kişilerin kalplerine, 
gelecekteki koşullarda en beklenmedik sonuçları filizlendi- 
rebilecek ve verebilecek nitelikte tohumlar ekebilirler. Ancak 
her koşulda özen gösterilmesi gerekir ki ahbapların Emrin 
uluslararası menfaatlerini ilerletme heyecanları, kendilerinin 
amaçlarına engel olmasın ve dininden döndürme girişimi ve 
aşırı baskı olarak yanlış algılanabilecek herhangi bir hareket 
leri yüzünden, Emre kazandırmak istedikleri kişileri 
Emir’den uzaklaştırmasınlar.

97
Şimdi karşılarındaki çok yönlü, acil ve gittikçe artmakta olan 
meselelerin büyük baskısı altında olsalar da; ister iş adamı 
olarak, ister öğretmen, avukat, doktor, yazar, büro çalışanı 
veya benzeri olarak, ilgi alanı veya meslekleri ne olursa ol 
sun, kendilerine yaşam için makul bir gelir imkânı sunabile 
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cek o ülkelerde daimi şekilde ikamet etmeyi mümkün göre 
cek olan Amerikalı inananlara özellikle çağrıda bulunmak 
isterim. Bu hareketleri ile, bu büyük girişimin ilerlemesiyle 
bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek seyahat veya diğer mas 
rafları başka yerden destek olmadığı zaman karşılaması ge 
reken Tebliğ Fonlarının kısıtlı boyutu da dikkate alınınca, bu 
fonların üzerinde durmadan artan baskıyı da rahatlatmış ola 
caklardır. Böyle nadir ve kutsal bir ayrıcalıktan yararlanma 
olanağını bulamazlarsa; Hz. Bahaullah’ın sözlerini hatırlaya 
rak, her biri kendi ellerindeki imkânlar ölçüsünde, böyle asil 
bir girişimi o inananın adına yerine getirmek üzere ayağa 
kalkacak bir vekil tayin etmeye azmetsin. Hz. Bahaul- 
lah’ınşöyle buyurmaktadır: “Var kuvvetinizle Tanrı Dinini 
yaymaya çalışınız. Her kim kendisinde böyle yüksek bir va 
zifeye liyakat görüyorsa kalkıp Tanrı Emrini ilerletmeye 
baksın. Böyle yapamayanlar ise en muhkem binaları teme 
linden sarsan, dağları ezip toz eden ve her insanoğlunu hay 
retinden donduran bu Emri yaymak için bir başkasını kendi 
yerine tayin etsin.”

98
Evlerini ve yurtlarını terk ederek o bölgelerde, ister geçici 
ister sürekli olsun hizmet edebilenlere ise, devamlı akılda 
tutulması gereken özel bir görev devrolunmuştur. Bir taraf 
tan çalışmalarını ilerletme işinin emanet edildiği Milli Heyet 
le devamlı temasta olmak; diğer taraftan da mümkün olan 
her yolla ve son derece uyum içinde o ülkelerdeki inanan 
kardeşleriyle işbirliği yapmak; hangi alanda çalışırlarsa ça 
lışsınlar, makamları, kabiliyetleri ve deneyimleri ne olursa 
olsun, en temel amaçlarından biri olmalıdır. İlk görevin yeri 
ne getirilmesiyle, üstlendikleri özel görevi etkili bir şekilde 
yapabilmeleri için gerekli teşvik ve rehberliği edinecekler ve 
ayrıca o heyete verecekleri düzenli raporlarla da aktiviteleri-
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ne dair son gelişmelerin haberlerini dindaşları topluluğunun 
geneline aktarmış olacaklardır. Diğer görevlerini yerine geti 
rerek ise; ortak girişimlerinin pürüzsüz etkinliğini, ilerleyişi 
nin kolaylaştırılmasını ve gelişimine mâni olacak herhangi 
bir aksi olayın önlenmesini sağlayacaklardır. Böylesi çok 
kapsamlı bir girişimi organize etme acil sorumluluğu kendi 
sine emanet edilen Amerikalar-Arası Heyet ile bu girişimi 
fiilen uygulayan ve bu girişimin hem dört bir yana hem de 
bizzat kendi aralarında dal budak sarmasını sağlayan o ayrı 
calıklı muhacirlerin yakın teması ve uyumlu ilişkilerinin sür 
dürülmesi, ilk yararlarından başka, hâlihazırda başlatılmakta 
olan işi tüm artan karmaşıklığı ile yürütecek olan gelecek 
nesillere değerli ve ilham veren bir örnek olacaktır.

99
O ülkelerde var olan çeşitli kısıtlamaların, önemli sayıda 
Bahai muhacirin o ülkelerde ikamet etmeye başlayıp hayatla 
rını kazanabilmesini çok zorlaştırdığı özellikle şu günlerde, 
inananlar arasından geliri ne kadar az olsa da ayakta kalabi 
lecekleri bir yaşam imkânı veren bazı kişilerin o ülkelere 
daimi olarak yerleşebilmek için işlerini düzenlemeleri, kuş 
kusuz müstesna bir önem ve değer taşıyacaktır. Bunun içer 
diği fedakârlıklar, gerektirdiği cesaret, iman ve istikamet 
şüphesiz ki çok büyüktür. Bunların değeri şu an için hiçbir 
şekilde hakkıyla ölçülemez ve bunları gösterenlerin edine 
cekleri sınırsız ödüller asla yeterince anlatılamaz. Hz. Baha 
ullah’ın kendi beyanı şöyledir: “Emrimizi yaymak maksadıy 
la memleketlerini bırakmış olanlar Ruh’ul-Emin’in teyidiyle 
müeyyed olacaklardır. Hayatıma yemin olsun! Hiçbir amel 
-güçlü ve kudretli Tanrı’nın takdir buyurdukları müstesna- 
bu amel derecesinde büyük değildir. Hakk’ın Emrine hizmet 
amellerin şahıdır, tüm iyi işlerin süsüdür.” Böyle bir ödül 
gelecek yaşam ile sınırlı ve tamamen soyut bir inayet olarak
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görülmemeli; bunun yalnızca böylesi bir cesaret, iman ve 
istikametin bu maddi âlemde bahşedebileceği somut bir yarar 
olduğu dikkate alınmalıdır. Hem Kanada hem de Birleşik 
Devletler’den temsilci inananların o uzak kıta Avustralas- 
ya’da ve daha yakın zamanda Bulgaristan’da elde ettikleri 
hem ruhani hem idari somut başarılar, böyle değerli kahra 
manlıkların bu dünyada bile muhakkak kazanacağı ödüllerin 
doğasını kesin ifadelerle ilan etmektedir. “O’nun Adına ve 
O’nun senası için diyardan diyara seyahat eden” sevenlerini 
methettiği mübarek bir beyanında Hz. Bahaullah şöyle bu 
yurmuştur: “Her kim onların huzuruna ererse bu buluşmadan 
övünç duyacak ve tüm ülkelerde yaşayanlar onların hatırası 
ile aydınlanacaktır.”

100
Bu noktada, Hz. Bahaullah’ın kadın hizmetkârlarının, Emrin 
Batı’ya gelişinden beri, erkeklerden farklı olarak yerkürenin 
tüm yüzeyine dağılmış bu kadar çok ve çeşitli ülkeyi tek baş 
larına Emre açmaktaki paylarını hatırladıkça, yalnızca Hz. 
Bahaullah’ın Dini’nin doğuşunu mümkün kılan o erkek kah- 
ramanlarınkine gerçekten benzeyen ve havarileri andıran 
coşkularını takdirle anmakla kalmayıp, O’nun Dini’nin dün 
yanın her yerine yerleşmesinde Batılı kadınların sahip olduk 
ları ağırlıklı payın önemini vurgulamak zorunluluğunu da 
hissediyorum. Hz. Abdülbaha Kendisi şöyle şahadet eder: 
“Bu kutsal Zuhuru seçkin kılan mucizelerin arasında, kadın 
ların, Din’in saflarına girdikleri zaman erkeklerden daha bü 
yük bir yiğitlik sergilemiş olmaları vardır.” Böylesine büyük 
ve muhteşem bir tanıklık özellikle Batı’yı tanımlamaktadır 
ve her ne kadar bol ve ikna edici bir şekilde teyit edilmiş olsa 
da, yıllar geçip giderken ve Amerikalı inananlar, Yedi Yıllık 
Plan altındaki tebliğ aktivitelerinin en görkemli safhasını 
açarlarken, daha da desteklenmelidir. Hz. Abdülbaha’nın
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sözlerinde onların geçmiş başarılarını niteleyen “yiğitlik”, 
daha büyük ve asil başarıların eşiğinde dururlarken hiçbir 
şekilde bir düşüşe geçmemelidir. Hayır, aksine, zaman içinde 
ve Latin Amerika’nın geniş ve bakir bölgelerinin her köşe 
sinde çok daha ikna edici bir şekilde ortaya konulmalı ve 
sevgili Emre şimdiye kadarkilerden çok daha heyecan verici 
zaferler kazandırmalıdır.

101
Ayrıca, Hz. Bahaullah’ın Emri’ne hizmette Amerika’daki 
Bahai gençleri böyle güçlü bir şekilde harekete geçiren he 
vesli ve girişimci ruh için böylesine devasa boyuttaki kam 
panyanın sunduğu fırsatları incelerken, onlara hitaben de bir 
söz söylenmesi gerektiğini hissediyorum. Her ne kadar de 
neyimden yoksun ve yetersiz kaynaklarla karşı karşıya iseler 
de, sahip oldukları maceracı ruh ve şimdiye kadar istikrarla 
göstermiş oldukları canlılık, uyanıklık ve iyimserlik, o ülke 
lerde kendileri gibi yaşıtlarının ilgisini uyandırmakta ve bağ 
lılıklarını temin etmekte aktif rol almak için onları yeterli 
kılmaktadır. Her iki kıtanın insanlarına, Hz. Bahaullah’ın 
yeni doğmuş Dini’nin yaşamına ve kurumlarına can veren 
genç zindelik ve harekete geçirici güç konusunda; her ırktan, 
milliyetten ve sınıftan Bahai gençlerinin gerek tebliğ gerek 
idare alanlarındaki Bahai aktivitesine akıllı, durmak bilmez 
ve etkili katılımlarından daha büyük bir örnek sunulamaz. 
İşte böyle bir katılım vasıtasıyladır ki, Allah’ın Emrinin ve 
bu Emrin kurumlarının evrim süreçlerini çeşitli ölçülerde 
şüphe ve kindarlık ile izlemekte olan Din’in tenkitçileri ve 
düşmanları, Emrin son derece canlı, her şeyiyle sapasağlam 
ve kaderinin sağlam ellerde olduğuna dair kuşku duyulmaz 
gerçek konusunda en iyi şekilde ikna edilebilirler. Umut ve 
hatta dua ediyorum ki bu katılım sadece Emrin ihtişam, güç 
ve itibarını artırmakla kalmayıp, Bahai toplumunun genç
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üyelerinin ruhani yaşamları üzerinde de öyle güçlü bir etki 
yaratarak enerjilerini öyle bir boyutta harekete geçirsin ki, 
içsel kapasitelerini daha büyük bir ölçüde gösterme gücü ile 
donansınlar ve Hz. Bahaullah’ın Dini’nin gölgesinde ruhani 
evrimlerindeki bir başka safhayı açabilsinler.

102
Hz. Abdülbaha’nın Kendi kalemi ile yazdığı Ferman’ın şart 
larına sadık kalarak, hem Emrin Kuzey Amerika’daki kalbi 
ve merkezine nispi yakınlığı hem de iki kıta arasında köprü 
olan coğrafi konumu açısından, Panama Cumhuriyeti’nin 
acil ihtiyaçlarının ve yararlandığı özel konumun emanetçisi 
olan o kimselerin özel dikkatlerini çekmenin görevim oldu 
ğunu düşünmekteyim. Hz. Abdülbaha, İlahi Plan Levihle- 
ri’nden birinde, Latin Ülkelerine atıfla şöyle buyurmuştur: 
“Yukarıdaki bütün ülkeler önemlidir, özellikle de Panama 
Cumhuriyeti. Nitekim Atlantik ve Pasifik Okyanusları Pa 
nama Kanalı vasıtasıyla burada birleşirler. Burası, Ameri 
ka’dan diğer kıtalara geçiş yoludur ve ileride çok büyük bir 
önem kazanacaktır.” O yine şöyle buyurmuştur: “Aynı şekil 
de, Panama Cumhuriyeti’ne büyük önem vermelisiniz, çünkü 
o noktada, Panama Kanalı vasıtasıyla Doğu ve Batı birbirle 
rine kavuşur. Kaldı ki, iki büyük okyanus arasında bulunan 
bu kanal ileride çok büyük önem kazanacaktır. Emir orada 
bir kez yerleşti mi Doğu ile Batıyı, Kuzey ile Güneyi birleş 
tirecektir.” Böyle ayrıcalıklı bir konum muhakkak ki Ameri 
kan Bahai toplumunun özel ve ivedi ilgisini talep eder. Baş 
kentinde uygun bir şekilde kurulmuş Ruhani Mahfili ile ve 
Meksika Cumhuriyeti’nin zaten Emre açılmış olmasıyla bir 
likte Hz. Bahaullah’ın Dini’nin güneye doğru komşu bir ül 
keye nüfuz etmesi, gayet doğal ve mantıklı bir adımdır ve 
ümit edilir ki bu çok da zor olmasa gerektir. Hem ruhani hem 
coğrafi olarak böylesine stratejik bir konum işgal eden bir
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Cumhuriyet’te küçük de olsa bir grup kurmak için hiçbir 
çabadan kaçınılmamalı ve hiçbir fedakârlık çok büyük adde- 
dilmemelidir — öyle bir grup ki, Hz. Abdülbaha’nın sözleri 
nin ona bahşettiği gücü dikkate alınca, kurulur kurulmaz Eb- 
ha Melekûtunun coşkun lütuflarını kendine cezbetmeden 
duramayacak ve öyle hayret verici hızla evrim geçirecektir ki 
Hz. Bahaullah’ın Dini’nin güç ve kudretinin harekete geçiri 
ci işaretlerine önceden tanık olanlarda bile şaşkınlık ve hay 
ranlık duyguları uyandıracaktır. Tüm muhacir adayları gibi 
Amerikalar-Arası Heyet’in üyeleri de bu ayrıcalıklı Ülkenin 
ruhani ihtiyaçlarına kuşkusuz öncelik vermelidirler; ancak 
aynı zamanda Emrin Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nikaragua ve Kosta Rika Cumhuriyetlerine başlangıç niteli 
ğinde de olsa girip yerleşmesi için her türlü çaba sarf edilme 
lidir ki bu ülke, kesintisiz bir zincir şeklinde Kuzey Amerika 
kıtasındaki ana Mahfillerine bağlansın. Ne kadar zorlu olsa 
da tüm engeller aşılmalı, Bahai fonunun maddi kaynakları 
onun adına cömertçe harcanmalı ve bu ülkenin uyanışına 
sebep olacak en değerli uğraşlar adanmalıdır. Oranın kalbin 
de Emrin bir diğer ileri mevziinin inşasının, Hz. Bahaul- 
lah’ın Dini’nin Oluşum Çağı’nın Yeni Dünya’daki tarihinde 
bir dönüm noktası olacağına kuvvetle inanıyorum. Bu, son 
suz fırsatlar yaratacak, bu marifeti gösterecek olanların çaba 
larını ateşleyecek ve hayatlarına canlılık verecek, komşu ve 
uzak Cumhuriyetlerdeki yalnız kalmış grup ve bireylerin 
kalplerine çok büyük cesaret ve sınırsız neşe zerk edecek, 
halkının yaşamı ve geleceğinin gelişiminde de elle tutulmaz 
ama güçlü ruhani etkiler bırakacaktır.
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“Çok sevgili dostlar, ... manzara işte böyledir...”

103
Çok sevgili dostlar, Bahai Çağı’nın ilk Yüzyılı’nın bu nihai 
yıllarında, Amerikan Bahai toplumunun gözleri önünde uza 
nan ve kaynaklarını zorlayan manzara işte böyledir. Görev 
ve sorumluluklarını uygun bir şekilde yerine getirebilmeleri 
için onlardan beklenen vasıf ve nitelikler işte böyledir. Ener 
jilerini her zerresine kadar talep eden Plan’ın gereksinim, 
fırsat ve amaçları işte böyledir. Hızla geçecek şu kalan bir 
kaç yılın hayal edilemeyecek boyutta olaylara, insanlığın 
bugüne kadar yaşadıklarından çok daha şiddetli çilelere, tüm 
daha öncekilere göre çok daha yıkıcı çatışmalara gebe olma 
dığını kim bilebilir! Ne kadar sinsi olsalar da, tehlikeler, yeni 
doğmuş dinlerinin nurunu hiçbir zaman karartmamalıdır. Ne 
kadar şaşkınlık yaratsa da, çekişme ve karmaşa asla vizyon 
larını sisle bulandırmamalıdır. Ne kadar acı verse de, sıkıntı 
lar asla azimlerini kırmamalıdır. Ne kadar gürültülü olsa da, 
kınamalar asla sadakatlerini zayıflatmamalıdır. Ne kadar 
dehşet verici de olsa, sarsıntılar asla onları yollarından sap- 
tırmamalıdır. Gelecekte başlarına ne gelirse gelsin, ülkelerini 
veya dünyayı sarsabilecek krizler dikkatleri ne kadar dağıtır 
sa dağıtsın, aramızdan ayrılmış olan Hz. Abdülbaha’nın to 
murcuklanmakta olan umutlarını içeren hâlihazırdaki Plan 
sürdürülmeli, durmaksızın sürdürülmelidir. Şartlar tarafından 
ne kadar sarsılıp savrulsalar da azimlerinde gevşemek ve 
görevlerini unutmak şöyle dursun; dünyayı sarsan böylesi 
krizlerle onlara ilahi olarak tayin edilmiş görevlerinin tedri 
cen gözler önüne serilmesi ve meyve vermesinin eş zamanlı 
oluşunun, kendi içinde Allah’ın bir işi, anlaşılmaz bir Hik- 
met’in tasarısı ve hem Dinlerinin geleceğini hem de insanla 
rın kaderini kendi gizemli yöntemiyle yönlendirip yöneten, 
her şeye gücü yeten bir İrade’nin amacı olduğunu asla unut 
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masınlar. Birbirleri ile sürekli ve karşılıklı etkileşimde olan, 
böylesi eş zamanlı yükselme ve düşüş, birleşme ve dağılma, 
düzen ve karmaşa süreçleri; kaynağı yüce Allah, tasarlayıcısı 
Hz. Bahaullah’ın Kendisi, işleyişlerinin sahnesi gezegenin 
tümü ve nihai amaçları insan ırkının birliği ve tüm insanlığın 
barışı olan daha büyük bir Plan’ın sadece çeşitli yönleridir.

104
Bu gibi tefekkürler tüm Bahai toplumunun azmini çelikleş- 
tirmeli, kötü önsezilerini dağıtmalı, ana hatları Hz. Abdülba- 
ha’nın kalemiyle onlar için çizilmiş olan İlahi Ferman’ın her 
bir hükmüne kendilerini tekrar adamaları için onları ayağa 
kaldırmalıdır. Daha önce belirtildiği gibi, Yedi Yıllık Plan, 
bu Ferman’ın ima ettiği şeylerin gözler önüne serilmesi için 
sadece başlangıç aşaması ve bir sıçrama taşıdır. İlk başta o 
kalemin hareketinden ortaya çıkan ve Yedi Yıllık Plan’ın 
mekanizmasını artan bir hızla şimdi ileriye itmekte olan dür 
tü, gelecek yüzyılın başlangıç yıllarında daha da ivme ka 
zanmalı ve Amerikan Bahai toplumunu İlahi Plan’ın açılı 
mındaki daha ileri safhaları başlatmaya sevk etmelidir; o 
safhalar ki onu Kuzey Yarımkürenin sahillerinin çok ötesine, 
o toplumun en asil ve kahramanca davranışları sergileyeceği 
ülkelere ve insanlara taşıyacaktır.

105
O gıpta edilecek toplumun takip etmeye mukadder olduğu 
yola şüphe ile bakma eğilimindeki herhangi bir kimse, Hz. 
Abdülbaha’nın İlahi Plan Levihleri’nin içinde ebediyen kut 
sal şekilde saklı duran ve Birleşik Devletler ve Kanada ina 
nanları toplumunun hepsine hitap eden şu sözlerine dönsün 
ve üzerinde tefekkür etsin. Onlara şöyle bildirir: “Başarınızın 
tam ölçüsü henüz açıklanmamış ve önemi anlaşılmamıştır. 
Yakında her biriniz ışık saçan muhteşem birer yıldız gibi,
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ülkenizin ufkunda ilahi Hidayet ışığını saçacağınızı ve Ame 
rikan halkı için ebedi hayatın sebebi haline geleceğinizi ken 
diniz de göreceksiniz... Sizin başarılarınız da henüz bilin 
memektedir. Umut ederim ki yakında yeryüzü başarılarınızın 
sonucu olarak sarsılır. Amerika kıtasındaki başarılarınız gibi, 
dünyanın diğer yerlerinde de teyit edilip destek görmeniz 
Abdülbaha’nın ümididir; şöyle ki, Tanrı Emri’nin namı sa 
yenizde Doğuya ve Batıya yayılsın ve Ordular Rabbi’nin 
Melekûtunun zuhuru dünyanın beş kıtasında ilan edilsin.” 
Çok anlamlı bir şekilde şunu da eklemiştir: “Bu ilahi Çağrı 
Amerikan Bahaileri tarafından Amerika’nın sahillerinden 
Avrupa, Asya, Afrika, Avustralasya kıtalarına ve Pasifik 
adalarına kadar ulaştırıldığı zaman, bu toplum kendini ebedi 
saltanat tahtına yerleşmiş olarak görecektir. O zaman tüm 
dünya halkları, bu toplumun aydınlanmış ve hidayete varmış 
olduğuna tanıklık edecek ve bütün dünya onların ululukları 
nın övgüleriyle yankılanacaktır.”

106
Yedi Yıllık Plan’ın zaferle tamamlanmasının bile yerine geti 
remeyeceği derecede vaatlerle dolu bu sözlerle heyecana 
gelen hiçbir okuyucu, böylesine yüceltilmiş ve bolca bağış 
ile donatılmış bir toplumun, yakın gelecekte kazanacağı her 
hangi bir şan ile yetinmesini bekleyemez. Böyle başarıların 
şanıyla yetinmek, gerçekten de, Hz. Abdülbaha’nın o toplu 
ma beslediği güvene ihanetten farksızdır. Başarılarının sonu 
cu olarak, “yeryüzü sarsılsın” ifadesiyle nitelenen bir etki 
yaratacak en yüce utkusuna götürecek zaferler silsilesini ya 
rıda kesmek, O’nun umutlarını yıkacaktır. Amerika kıtasında 
bu kadar ihtişamla duyurulan bir Mesajı “Avrupa, Asya, Af 
rika, Avustralasya kıtalarına ve Pasifik adalarına kadar” ulaş 
tırmakta bocalamak ve başarısızlığa uğramak, onları “ebedi 
saltanat tahtına” yerleşme ayrıcalığından mahrum edecektir.
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“Ordular Rabbi’nin Melekûtunun zuhurunu dünyanın beş 
kıtasında” ilan etme şerefini elden kaçırmak, başarmaları 
halinde “bütün dünyada” yankılanacak olan “ululuklarının 
övgülerini” susturacaktır.

107
Hz. Bahaullah’ın Dini’nin elçileri olan Amerikalı inananların 
böyle bir bocalama, başarısızlık ve ihmale hiçbir zaman mü 
saade etmeyeceklerine kuvvetle inanıyorum. Böyle bir güven 
asla ihanete uğramayacak, böyle umutlar asla yıkılmayacak, 
böyle bir ayrıcalıktan asla vazgeçilmeyecek veya böyle öv 
güler asla söylenmemiş olarak kalmayacaktır. Hayır, aksine; 
bu kutsanmış, defalarca kutsanmış toplumun şimdiki nesli 
gittikçe güçlenecek, ilk yüzyıl sonlanmaya doğru yaklaşır 
ken, İlahi Rehberlik meşalesini, üzerine muhakkak esecek 
olan fırtınalı rüzgârlarla sönmeden, ikinci yüzyılda onları 
izleyecek olan nesle devredecektir ki, onlar da sıraları gelin 
ce, Hz. Abdülbaha’nın arzu ve emirlerine sadık bir şekilde 
bu meşaleyi aynı dinçlik, sadakat ve heyecanla yerkürenin en 
karanlık ve ücra köşelerine taşıyacaklardır.

108
Çok sevgili dostlar! Sizlere takdir edilmiş ve durmadan art 
makta olan görevlerinizi daha etkin ifa edebilmeniz için tüm 
gücümle her birinize yardım etmekte çok arzulu olmama 
rağmen, bu çok hassas anda dikkatlerinizi Hz. Bahaullah’ın 
henüz basılmamış ve tercüme edilmemiş sayısız eserlerinden 
kısım kısım seçilmiş şu ölümsüz bölümlere yönlendirmekten 
daha iyisini yapamıyorum. İster O’nun sevdiklerinin makam 
ve işlevlerini açıklayışında olsun, ister Emrinin büyüklüğüne 
dair övgülerinde, ister tebliğin taşıdığı yüksek öneme dair 
vurgulamalarında veya O’nun öngördüğü tehlikelerde, ver 
diği tavsiyelerde, dile getirdiği uyarılarda, açtığı ufuklarda ve
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verdiği güvence ve vaatlerde olsun, Hz. Bahaullah’ın her biri 
Amerikan Bahai toplumunun fiilen karşılaşmakta olduğu ya 
da önünde duran görevleri üzerinde doğrudan etkisi olan bu 
yüce sözlerinin dinamik ve özgün örnekleri, o toplumun bu 
sözlere uygun bir tevazu ve arınmışlık ile yaklaşan herhangi 
bir üyesinin aklında ve kalbinde mutlaka çok güçlü tesirler 
yaratacak, bu kişinin tüm varlığını aydınlatacak ve günlük 
çabalarını son derece yoğunlaştıracaktır.

109
“Dostlar! Size ihsan kılınan kuvvetlere lakayt kalmayınız; 
yüksek kaderinizi ihmal etm eyiniz. Sizler anlayış seması 
nın yıldızlarısınız; sabahları hafif hafif esen rüzgârsınız; bü 
tün insanlara hayat veren yavaş akışlı tatlı sularsınız; O’nun 
kutsal tomarı üzerinde yazılı harflersiniz.” “Ey Baha ehli! 
Sizler dünyanın üzerine esen bahar yellerisiniz. Sizin vasıta- 
nızladır ki varlık âlemini Rahman’ı tanıma süsü ile süsledik. 
Sizin vasıtanızladır ki dünyanın çehresi güldü ve O’nun nu 
runun parlaklığı ışıldadı. İstikamet İpine öyle bir tutununuz 
ki tüm kuruntular yok olsun. Muhtar olan Rabbinizin adıyla 
kudret ufkundan hızla çıkınız ve ihtişamını varlık âlemi üze 
rine saçmış olan bu Emrin müjdelerini, hikmetle ve belagatle 
O’nun kullarına ilan ediniz. Dikkat ediniz ki, O’nun Levhi 
üzerinde azamet ve gücün egemenliğiyle hareket eden Ka- 
lem-i Âlâ’nın sizler için emrettiği şeylere riayet etmekten 
hiçbir şey sizi alıkoymasın. Ne mutlu o Kalemin tüm yerde- 
kiler ve göktekiler önünde gerçeğin gücüyle yükselen cızırtı 
sına kulak veren k im seye. Ey Baha ehli! Gerçek yaşam 
nehri sizler için akmıştır. Zuhur’un Sultanı olan Allah’a 
inanmayanlara rağmen, ondan Benim Adımla kana kana içi 
niz. Sizleri Emrimizin elleri kıldık. Kötülük işleyenlerin 
elinden çok ıstırap çekmiş olan bu Mazlum’u muzaffer kılı 
nız. O gerçekten de O’na yardım eden herkese yardım ede 
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cek, O’nu hatırlayan herkesi hatırlayacaktır. Buna, Nurlular 
Nurlusu ve Her Şeye Boyun Eğdiren Rabbinizin sevgi dolu 
şefkatinin nurunu saçan bu Levih tanıklık eder.” “Baha ehli 
ne ne mutlu! Allah şahidimdir! Onlar yaradılış gözünün te 
sellileridirler. Onlarla âlemler süslenmiş ve Saklı Levih be 
zenmiştir. Onlardır Cemalin Doğuş Yerine yüzlerini dönmüş 
olanlar ve kurtuluş gemisinde seyredenler. Her Şeyi Bilen, 
Hikmetliler Hikmetlisi Rablerinin irade ettiğine ulaşmış 
olanlara ne mutlu! Onların ışığıyla gökler süslenmiş ve O’na 
yakın gelenlerin yüzleri aydınlanmıştır.” “Nurlular Nurlu- 
su’nun cemalini kederlendiren acılara yemin olsun! Gerçek 
bir inanana mukadder kılınan makam öyledir ki, bu makamın 
yüceliğinin iğne deliğinden daha küçük bir kısmı bile göste 
rilseydi, onu gören tüm gözler bu makama erişmek hasretiyle 
ölüp biterdi. İşte bu sebeptendir ki, böyle bir inananın ma 
kamının yüceliğinin dünyevi yaşamı boyunca gözlerinden 
saklı kalmasına hükmedilmiştir.” “Eğer bu perde kaldırılsa 
ve kendini tamamıyla Tanrı’ya adamış ve O’na duydukları 
aşk uğruna dünyadan vazgeçmiş olanların makamı tüm ihti 
şamıyla gösterilse, bütün yaratılış âlemi şaşkınlıktan donaka- 
lırdı.”

110
“Gerçek söylüyorum! Bu Emrin aslını hiç kimse anlamış 
değildir. Bu gün herkese düşen, Allah’ın gözüyle görmek ve 
O’nun kulağı ile işitmektir. Her kim Benim gözümden başka 
bir gözle Bana bakarsa, Beni asla tanıyamaz. Geçmiş Maz- 
harların hiçbiri bu Zuhur’un tabiatını, tayin edilen bir ölçü 
dışında, asla tam olarak kavrayamamıştır.” “Bu Zuhur’un 
büyüklüğüne, akıllara sığmayan azametine Tanrı önünde 
tanıklık ederim. Levihlerimizin büyük çoğunluğunda bu ger 
çeğe, insanlık gaflet uykusundan uyanabilsin diye tekrar tek 
rar tanıklık ettik.” “Bu Emir ne kadar da muazzamdır! Mesa 
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jının ağırlığı ne kadar da hayranlık uyandırıcıdır!” “Geçmiş 
Dinler en büyük ve nihai amaçlarına bu en kudretli Zuhurda 
ulaşmışlardır.” “Bu seçkin, bu yüceler yücesi Zuhurda açığa 
çıkarılanların bir eşine ne geçmişte rastlanır ne gelecekte.” 
“Tüm yaradılışın temelindeki amaç, Tanrı’nın Kutsal Kitap 
ve Yazılarında O’nun Günü olarak bilinen ve tüm Peygam 
berlerin, Seçilmiş Kişilerin ve kutsal kimselerin gözleriyle 
görmeyi arzu ettikleri bu en yüce, bu en kutsal Gün’ün zuhu 
rudur.” “Eskilerin dilinden ve kaleminden çıkan hikmetli 
sözlerin sultanı, bu En Büyük Zuhurda Kıdem Padişahı’nın 
irade semasından nazil olmuştur. ” “Bu Gün, Tanrı’nın en 
güzel lütuflarının insanlar üzerine saçıldığı gündür. Bu Gün, 
Allah’ın en büyük inayetinin bütün yaratıklara zerkolunduğu 
gündür.” “Bu Gün, Allah’ın merhamet okyanusunun insanla 
ra göründüğü gündür. Bu Gün, Kerem Güneşinin bütün pa 
rıltısıyla insanlar üzerine parladığı gündür. Bu Gün, İlahi 
feyiz bulutlarının bütün beşeriyet üzerine gölge saldığı gün 
dür.” “Nefsim Hakkı için! Bu Emir ölçülemez derecede bü 
yüktür büyük! Bu Gün kavranamaz derecede uludur ulu!” 
“Her Nebi bu Gün’ün geleceğini haber vermiş ve her Elçi bu 
Zuhurun özlemiyle ah etmiştir; bu öyle bir zuhurdur ki, gö 
rünür görünmez bütün yaratıklar ‘Arz, Yüceler Yücesi ve 
Ulular Ulusu Allah’ındır!’ diye haykırmışlardır.” “Vaat edi 
len Gün geldi ve Vaat Edilen o Kimse, yerde ve gökte olan 
ların tümünün önünde yüksek sesle şöyle ilan ediyor: 
‘O’ndan başka Tehlikeden Koruyan ve Kendi Kendine Var 
Olan İlah yoktur!’ Allah’a yemin olsun! Görünen görünme 
yen her şeye Âlim olan Allah’ın ezelden beri bilgisinde saklı 
olan şey zahir oldu. Ne mutlu yaratılmış her şeyin Rabbi 
olan Allah’ın Yüzünü gören göze ve ona doğru dönen yüze.” 
“Bu Gün cidden büyük bir gün! Bütün mukaddes kitaplarda 
ondan ‘Allah’ın Günü’ diye bahsedilmiş olması büyüklüğüne 
bir şehadettir. Her peygamberin, her Tanrı Elçisinin ruhu bu
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hayranlık verici Gün’ün hasretini çekmiştir. Yeryüzünde 
yaşayan çeşitli kavimler ve milletler hep bu Gün’ün müştakı 
idiler.” “Bu Gün kapı, gök ve yerin her ikisinden daha geniş 
bir şekilde açıktır. Âlemlerin Arzusu Olan’ın merhamet gözü 
tüm insanlara doğru dönmüştür. Bir hareket, ne kadar küçük 
olursa olsun, Allah’ın bilgisi aynasından bakıldığında, bir 
dağdan daha kudretlidir. O’nun yolunda sunulan her damla, 
o aynada deniz gibidir. Çünkü bu Gün, münezzeh olan şanı 
yüce biricik gerçek Tanrı’nın tüm Kitaplarında Kendi Nebi 
lerine ve Elçilerine ilan ettiği Gün’dür.” “Bu Zuhur, uğrunda 
dökülen her damla kanı binlerce okyanusla mükâfatlandıran 
bir zuhurdur.” “Bu Günün kısacık bir anı bile geçmiş çağla 
rın yüzyıllarına bedeld ir. Ne güneş ne de ay böyle bir güne 
tanık olmuştur.” “Bu Gün görünmez âlem nida ediyor: ‘Ne 
kadar mübareksin sen ey arz ki Rabbinin ayaklarına basamak 
ve O’nun yüce tahtına mekân oldun!’” “Varlık âlemi bu Gün 
bu Kutsal Vahyin ışıltısıyla parlamakta. Tüm yaratılmış var 
lıklar onun kurtarıcı keremine methiyeler sunarken onun se 
nasını terennüm etmekte. Kâinat, sevinç ve mutluluğun coş 
kusuna kapılmış. Geçmiş Zuhurların kutsal Metinleri, Tan 
rı’nın bu en büyük Gününü karşılaması gereken bu muazzam 
yıldönümünü selamlıyor. Ne mutlu bu Günü görmek için 
yaşayıp onun makamını tanıyana.” “Bu Gün bir başka Güneş 
yükselmiş, bir başka Gök kendi yıldızları ve gezegenleri ile 
bezenmiştir. Dünya başka bir dünya, Emir başka bir 
Emir’dir.” “Bu Gün, geçmiş çağ ve asırların asla boy ölçüş 
meyeceği bir Gün’dür. Bunu biliniz ve cahillerden olmayı 
nız.” “Bu Gün, insan kulaklarının, Allah ile konuşan Kim- 
se’nin [Hz. Musa] Tur Dağı’nda, Allah’ın Habibi’nin [Hz. 
Muhammed] miraca çıkarken ve Allah’ın Ruhu’nun [Hz. 
İsa] Tehlikeden Koruyan ve Kendi Kendine Yeten Allah’a 
doğru yükselirken işittiklerini işitme ayrıcalığına eriştiği 
Gün’dür.” “Bu Gün Allah’ın Günü’dür ve bu Emir Allah’ın
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Emri’dir. Bu dünyadan feragat edip Allah’ın Zuhuru’nun 
Doğuş Yeri Olan’a yapışmış kimseye ne mutlu.” “İşte bu, 
Günlerin Şahıdır, Sevgili’nin gelişini görmüş olan Gündür; o 
Sevgili ki, ezelden bu yana Âlemin Arzusu olarak övülmüş 
tür.” “Bu Gün, tüm günlerin Başı ve onların Sultanı’dır. Bu 
günlerin tatlı rayihaları vasıtasıyla sonsuz yaşama ulaşmış ve 
en büyük kararlılıkla İsimler Sultanı’nın Emri’ne yardım için 
ayağa kalkmış olana ne mutlu. Böyle bir kimse insanlığın 
vücudu için göz gibidir.” “Bu Gün eşsizdir, çünkü geçmiş 
çağlara ve yüzyıllara göz, günümüzün karanlığına bir ışık 
gibidir.” “Bu Gün diğer günlerden farklı, bu Emir diğer 
emirlerden farklıdır. İnsanların gözlerini O’nun işaretlerini 
görmekten ve kulaklarını Kalem-i Âlâ’nın cızırtısını duy 
maktan mahrum etmemesini tek gerçek Tanrı’dan dileyiniz.” 
“Bu günler, bir anı ile geçmiş çağ ve asırların asla boy ölçü- 
şemeyeceği Allah’ın günleridir. Bu günlerde bir atom güneş 
gibi ve bir damla ise okyanus gibidir. Allah’ın sevgisi ve 
O’nun hizmeti için alınmış tek bir nefes, Kalem-i Âlâ tara 
fından soylu bir amel olarak yazılır. Bu Gün’ün faziletleri 
anlatılsaydı, Rabbin muaf tuttukları hariç, herkes yıldırım 
çarpmışa dönerdi.” “Tanrı’nın gerçekliğine yemin olsun! Bu 
Günler, Peygamber ve Nebiler zümresinin, mübarek Harem 
bekçilerinin, Semavî Otak sakinlerinin ve Celal Çadırında 
oturanların imtihana çekilip sınandıkları günlerdir.” “Bu 
Gün’ün büyüklüğü tamamı ile açıklanacak olsa her insanoğ 
lu onun şan ve azametinden bir lahzacık hissedar olmak has 
retiyle yüz bin canı olsa feda ederdi; nerede kaldı ki bu dün 
yayı ve onun fâni hazinelerini!” “Gerçek Olan Allah şahi- 
dimdir! Bu Gün, her görenin bakması, her dinleyen kulağın 
işitmesi, her anlayış sahibi kalbin anlaması ve her konuşan 
dilin bu kutsal, yüce ve en ulu İsmi tüm yerde ve gökte olan 
lara ilan etmesi gereken Gün’dür.” “Söyle: Ey insanlar! Bu 
Gün, eşsiz bir gündür. Onda milletlerin Muradını övecek
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dilin ve O’nun nazarında kabul süsüyle süslenmek isteyecek 
amelin de eşsiz olması gerekir. İnsan soyu, kendi makamına 
münasip ve mukadderatına lâyık işleri başarabilmek ümidiy 
le bu Günü özleyegelmiştir.”

111
“Nurlu Kalemimizin hareketiyle, muktedir Emredici’nin iz 
niyle, her insan bedenine yeni bir can üfledik ve her söze 
taze bir kudret zerk ettik. Tüm varlıklar bu dünya çapındaki 
yenilenmenin kanıtlarını ilan ediyor.” “Ey Kavim! Biricik 
gerçek Tanrı’ya and olsun! Bu o Okyanustur ki bütün deniz 
ler Ondan çıkmış ve Ona dönecektir. Bütün Güneşler Ondan 
doğmuş ve Ona dönecektir. Rabbani Zuhur ağaçları Onun 
kudretiyle yemiş verdi. O ağaçlar, sayısını ancak her şeyi 
bilen Tanrı’nın bildiği âlemlerden her birindeki yaratıklara 
İlahi bir peygamı hamil olmak üzere gönderilmiş olan Nebi 
lerdir. O, bunu Kaleminden nazil olan Kelimenin bir tek har 
fiyle yapmıştır. Bu Kalemi yürüten Onun Parmağıdır ve 
Onun parmağı Hakkın teyidiyle müeyyeddir.” “Tek gerçek 
Tanrı’ya yemin olsun! Bir mücevherin en küçük kırıntısı 
kaybolsa ve taştan bir dağın altına gömülse ya da yedi deni 
zin ardına gizlense de, Kadir-i Mutlak’ın Eli onu bu günde 
ortaya çıkaracaktır, hem de tozdan arınmış, en saf haliyle.” 
“Ağzımızdan çıkan her harf öyle diriltici bir güç ile donan 
mıştır ki, azameti Tanrı’dan başka herkese meçhul yeni bir 
varlık vücuda getirecektir. O gerçekten de her şeyi bilendir.” 
“Biz eğer istesek, tek bir toz zerresinden göz açıp kapayın 
caya kadar hayal bile edilemeyecek parlaklıkta sonsuz gü 
neşler yaratır, tek bir su damlasını engin ve sayısız denizlere 
dönüştürür ve her bir harfi geçmiş ve gelecek çağların bütün 
bilgisini ortaya serecek bir güçle donatırız.” “Biz öyle bir 
kudrete sahibiz ki, açıklanacak olsa en öldürücü zehirleri bile 
hakiki bir iksire dönüştürür.”
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112
“Günler sonlarına yaklaşmakta, ancak yeryüzü insanları hâlâ 
acı veren bir gaflete batmış ve apaçık bir yanlış içinde kay 
bolmuş bir haldeler.” “Emir çok uludur, çok ulu! Görünecek 
en büyük sarsıntının saati yaklaşmaktadır. O’nun Gerçek 
Olan Zatına yemin olsun! Bu, herkese ıstırap verecek ayrılık 
lara sebep olacaktır, hatta Benim çevremde dönenlere bile.” 
“Söyle: Ey gafiller topluluğu! Allah’a yemin olsun! Vaat 
edilen gün geldi. Azap verici imtihanların başınızın üstünde 
ve ayaklarınızın altında kabaracağı ve ‘ Kendi ellerinizin yap 
tığınızın tadına bakın!’ diyeceği gün.” “Dünyanın ve insanla 
rın mahvolacağı zaman gelmiştir. Sonsuz yaşam ihsan et 
mek, ebedi koruma bahşetmek ve gerçek yaşama götürecek 
şeyi vermek için, Ezelden beri Var Olan O Kimse gelmiştir.” 
“Gün gelecek medeniyetin alevi şehirleri yakıp yiyecektir; o 
zaman Azamet Dili ‘Padişahlık, aziz ve övülen Allah’ındır!’ 
diye nida edecektir.” “Ey bilmezler! Büyük bir bela arkanız 
dan geliyor. Çalışınız ki size zarar vermeden geçsin.” “Ey 
yeryüzü sakinleri! Biliniz ki beklenmedik bir belâ arkanızdan 
geliyor, büyük bir felaket sizi bekliyor. İşlediğiniz kötü işle 
rin nazardan silindiğini sanmayınız.” “Ey aymazlar! Vakıa 
rahmetimin ayetleri görünen ve görünmeyen bütün yaratıkla 
rı sarmış ve inayetimin tecellileri kâinatın her bir zerresine 
nüfuz eylemiştir; fakat şerirleri cezalandıracak değneğim 
yaman ve onlar aleyhine kabaran gazabımın şiddeti korkunç 
tur.” “Hırs ile dünyaya sarılıp Tanrı’nın zikrini unutanlara 
esef etme. Hakka yemin olsun! Tanrı’nın kahrına uğrayacak 
ları gün yaklaşmaktadır. O gerçekten muktedirdir, kahredici 
dir, kudretlidir. Dünyayı onların varlıklarının kirinden temiz 
leyerek Kendisine yaklaşmışlara verecektir.” “Yakında 
‘Evet, evet, buradayım buradayım! ’ nidası her diyardan du 
yulacak. Çünkü hiç kimse için ondan başka kaçabilecek bir 
sığınak asla olmamış ve hiçbir zaman olmayacaktır.” “Belir-
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lenen saat çalınca, insanlığı sarsıp titreten şey ansızın görü 
necektir. O zaman, ancak o zamandır ki Tanrı’nın Bayrağı 
açılacak, Cennet Bülbülü ezgili ötüşlerine başlayacaktır.”

113
“Her Zuhur’un başlangıcında büyük zorluklar hâkim olmuş 
tur; ancak bunlar daha sonra büyük bir rahatlığa dönüşmüş 
tür.” “Söyle: Ey Allah’ın hizbi! Yeryüzü güçlerinin sizi kor 
kutmasından ya da milletlerin kudretinin sizi zayıflatmasın 
dan, nifak çıkaranların karmaşasının sizi caydırmasından ya 
da dünyevi haşmetin simgelerinin sizi üzmesinden sakınınız. 
Güçlüler güçlüsü, nurlular nurlusu ve dilediğini yapan Rab- 
binizin Emrinde bir dağ gibi olun.” “Söyle: Ey Baha ehli! 
Dikkat ediniz ki yeryüzünün güçlüleri gücünüzü elinizden 
almasın ve dünyayı yönetenler sizlere korku salmasın. Gü 
veniniz Allah’a olsun ve tüm işlerinizi O’nun himayesine 
teslim edin. O, hakikaten de, gerçeğin gücü ile sizleri muzaf 
fer kılacaktır; O, hakikaten de, istediğini yapmaya muktedir 
dir ve mutlak gücün dizginleri O’nun avucundadır.” “Haya 
tıma yemin olsun! Benim sevdiklerimin başına, onlara yarar 
lı olacak şeylerden başka hiçbir şey gelemez. Buna en kud 
retli, nurlular nurlusu ve en sevilen olan Allah’ın Kalemi 
tanıklık eder.” “Dünya hadiselerinin sizleri mahzun etmesine 
müsaade etmeyin. Allah’a yemin olsun! Sevinç denizi size 
kavuşmak özlemindedir; zira her iyi şey sizin için yaratılmış 
tır ve zamanın ihtiyacına göre sizlere izhar edilecektir.” “Ey 
kullarım! Bu günlerde ve bu zemini sahada Tanrı tarafından 
arzularınıza muhalif şeyler takdir ve izhar buyrulduğunda, 
bundan ötürü kederlenmeyiniz; sizin için ebedi bir meserret 
ve semavi bir saadet hazırlanmıştır. Gözlerinize nice kutlu ve 
nurlu âlemler açılacaktır. Hem bu hem öbür dünyada o âlem 
lerin nimetleri, sevinçleri ve inayetleri sizin içindir. O âlem 
lerden her birine ve hepsine muhakkak ki kavuşacaksınız.”
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114
“Bugün konuşulacak gündür. Azami sabır ve tahammülle 
dünya insanlarını En Büyük Ufka kılavuzlamak için çabala 
mak Baha Ehli üzerindeki sorumluluktur. Her beden bir ruh 
ister. Semavi ruhların, Tanrı Sözü nefesi ile ölü bedenleri 
taze bir ruhla canlandırmaları gerekir. Her kelimede yeni bir 
ruh saklıdır. Ona erişen ve Kıdem Sultanı Olan’ın Emri’ni 
tebliğ için ayağa kalkan kimseye ne mutlu.” “Söyle: Ey kul 
lar! Bu Emrin zaferi, kutsal ruhların meydana çıkmasına, iyi 
amellerin gösterilmesine ve hikmet dolu sözlerin açığa vu 
rulmasına bağlı olmuştur ve bağlı olmaya devam edecektir.” 
“Var kuvvetinizle Tanrı Dinini yaymaya çalışınız. Her kim 
kendisinde böyle yüksek bir vazifeye liyakat görüyorsa kal 
kıp Tanrı Emrini ilerletmeye baksın. Böyle yapamayanlar ise 
en muhkem binaları temelinden sarsan, dağları ezip toz eden 
ve her insanoğlunu hayretinden donduran bu Emri yaymak 
için bir başkasını kendi yerine tayin etsin.” “Bütün gayreti 
niz, ölüm bataklığına saplanmış olanları kurtarıp Tanrı’nın 
Kadim Dinine çekmek yolunda masruf* olsun. Temas ettiği 
niz insanlar sizde biricik gerçek Tanrı’nın işaretlerini görsün 
ler; çünkü siz, Tanrı Ruhunun insanlar arasında ilk olarak 
yeniden yarattığı kimselersiniz; çünkü siz, ilkin O’nun önün 
de diz çöküp yere kapanansınız; çünkü siz, herkesten önce 
O’nun celalinin tahtı etrafında dönenlersiniz.” “Ey Tanrı’nın 
sevgilileri! Rahat döşeğinde yatmayınız. Sizi yaratan Rabbi- 
nizi tanıyıp O’nun başına gelenleri duyunca O’nun yardımı 
na koşunuz. Susmayınız, ağzınızı açınız ve O’nun Emrini 
yaymaktan bir an bile fariğ olmayınız. Bilseniz, bu sizin için 
bütün geçmiş ve geleceğin hazinelerinden daha iyidir.” 
“O’nun Gerçek Olan Zatına yemin olsun! Çok geçmeden 
Allah, Yaradılış Kitabının başlangıcını, O’nun yolunda bela-

* masruf: harcanmış, sarf edilmiş
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lar çekmiş olan ve O’nun Adına ve O’nun senası için diyar 
dan diyara seyahat eden sevdiklerinin zikriyle süsleyecektir. 
Her kim onların huzuruna ererse bu buluşmadan övünç du 
yacak ve tüm ülkelerde yaşayanlar onların hatırası ile aydın 
lanacaktır.” “Allah’a ve O’nun Emri’ne hizmette birbirleri- 
nizle yarışınız. Bu, gerçekten de, bu ve öbür âlemde sizlere 
yarar getirecek şeydir. Rabbiniz Merhametli Allah, her şey 
den Haberdar ve her şeyi Bilendir. Bu günde tanık olduğu 
nuz şeylere üzülmeyin. Milletlerin dillerinin ‘Mülk, kudretli, 
tek, eşsiz ve her şeyi bilen Allah’ındır!’ diyeceği gün gele 
cektir.” “Kutludur o nokta, o ev, o yer, o şehir, o yürek, o 
dağ, o sığınak, o mağara, o vadi, o toprak, o deniz, o ada ve o 
çayır ki orada Tanrı anılmıştır ve O’nun övgüsü yüceltilmiş 
tir.” “Allah’ın hatırına bir yerden bir yere hareketin kendisi, 
dünya üzerinde hep etki yapmış ve şimdi de yapacaktır. Eski 
Kitaplarda, Allah’ın kullarını kılavuzlamak için dört bir yana 
yolculuk yapmış olanların makamı anlatılmış ve yazılmıştır.” 
“Allah’a yemin olsun! Sebatkâr olanlar için takdir olunan 
şeyler o kadar yücedir ki eğer bunlar bir iğne deliği kadar 
bile açıklanmış olsaydı, âlemlerin Rabbi olan Allah’ın muaf 
tutmayı dilediği kimseler hariç, gökte ve yerde olanların tü 
mü şaşkınlıktan donakalırdı.” “Tanrı’ya ant olsun! Emrime 
yardım eden kimse için mukadder kılınmış şeyler yeryüzü 
nün hazinelerinden çok daha üstündür.” “Bu Gün’de her kim 
ağzını açıp Rabbinin ismini anarsa, İlahi ilham orduları bilici 
ve hikmetli İsmimin semasından onun üzerine iniverir. Aynı 
zamanda, her birinin elinde nurani bir kadeh olduğu halde, 
Mele-i Âlâ da onun üzerine iner. Nurlular Nurlusu ve Güçlü- 
ler Güçlüsü’nün fermanıyla emir Melekûtundan işte böyle 
takdir buyruldu.” “Bu gün her şeyin içerisinden ‘Benden 
başka ilah yoktur!’ diye yüksek sesle nida edene yemin olsun 
ki: Tanrı’nın Emrine saldırıp onu reddeyleyenlere karşı ka 
leme sarılarak müdafaada bulunan kimseye bütün Mele-i
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Âlâ’nın imreneceği bir makam inayet kılınır. O makamı ne 
kalem tasvir edebilir ne dil tavsif.” “İnşallah Allah’ın irade 
sini yerine getirmeye muvaffak olursunuz. İnşallah, Allah’a 
hizmet edip O’nun İsmini ululamaya kıyam eyleyen kulları 
na ihsan buyrulan makamı takdir etmeye müeyyed olursu 
nuz. Tanrı’nın nuru, yerde gökte bulunanların nuru, cennetler 
cenneti olan Firdevs-i Âlâ’da oturanların nuru onların üze 
rinde olsun.” “Ey Ehli Baha! Sizin bir denginizin daha bu 
lunmayışı, bir rahmet işaretidir. Ölümsüzlük şarabını, Bağış 
Kadehinden, İsimlerin Mevlası ve göklerin Yaratıcısı olan 
Allah’ı inkâr edenlere rağmen kana kana için.”

115
“Tek gerçek Allah’a yemin ederim! Bu gün O’ndan başka 
her şeyden arınmış olanların günü; O’nun tekliğini tanımış 
olanların günüdür; Allah’ın Kendi kudret elleriyle, her biri 
dünyayı ve onda olan her şeyi bir yana atacak ve her hikmetli 
ve anlayışlı kalbi hayrete düşürecek şekilde Allah’ın Em- 
ri’nde sabit duracak ilahi varlıklar ve yok olmaz özler yarat 
tığı gündür.” “Kutlu perdenin arkasında Tanrı hizmeti için 
hazırlanmış bir seçkinler zümresi vardır ki, bunlar zamanı 
gelince meydana çıkıp Tanrı’nın Emrine yardım edecekler ve 
kimseden — bütün insan cinsi ayaklanıp üzerlerine saldırsa
— kimseden korkmayacaklardır. Bütün yer ve gök sakinleri 
nin gözleri önünde harekete geçip Allah’ın ismini bağıra 
bağıra ilan edecek ve insanoğlullarını aziz ve hamid Allah’ın 
yoluna davet edecek olanlar işte bunlardır.” “Tanrı’nın, Ken 
di iradesiyle yeni bir insan türü yaratacağı gün yaklaşmakta 
dır, bu ırkın özelliğini güçlü ve kendi kendine var olan Tan- 
rı’dan başka kimse bilemez.” “Tanrı yakında kuvvet ve üs 
tünlük ellerini kudret bağrından çıkaracak ve bu Genç adına 
zaferler kazanacak bir kavim izhar edecektir. O insanlığı 
müşriklerin ve reddedilmişlerin kirinden temizleyecektir. Bu
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eller Tanrı Emri’ni savunmak için hazırlanacak ve Benim 
Kendi Kendine Var Olan ve Kudretli İsmimle dünyanın in 
sanlarını dize getirecektir. Şehirlere girecek ve sakinlerinin 
yüreklerine korku salacaklardır. Tanrı’nın gücünün kanıtları 
işte böyledir; O’nun gücü ne kadar korkutucu, ne kadar şid 
detlidir.”
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“Bitirirken bir söz daha...”

116
Bitirirken bir söz daha. Hz. Abdülbaha’nın Kuzey Amerika 
kıtasında çığır açan seyahatleri sırasında yaptığı bazı en 
önemli ve düşündürücü beyanları arasında şunlar vardır: “Di 
lerim ki, bu Amerikan demokrasisi uluslararası anlaşmanın 
temelini atan ilk ulus olur. Dilerim ki, insanlığın birliğini 
ilan eden ilk ulus olsunlar. Dilerim ki ‘En Büyük Barış’ın’ 
bayrağını ilk açan o o lu r .  Amerikan halkı gerçekten büyük 
barışın çadırını ilk kuran ve insanlığın birliğini ilk ilan eden 
olmaya lay ık tır. Amerika’nın ruhani aydınlanmanın yayıl 
dığı merkez olmasını ve bütün dünyanın bu semavi inayeti 
almasını dilerim. Çünkü Amerika diğer uluslardan daha bü 
yük ve daha harikulade güçler ve kapasiteler geliştirm iştir. 
Dilerim ki bu ülkenin sakinleri, yüzleri sürekli olarak Tan- 
rı’ya yönelmiş semavi melekler gibi olurlar. Dilerim ki hepsi 
güçlüler güçlüsü Tanrı’nın hizmetkârları olsunlar. Şimdiki 
maddi başarılarından, ilahi aydınlığın bu merkezden tüm 
dünya insanlarına yayılacağı bir yüksekliğe ulaşmalarını di 
le r im . Amerikan ulusu, tarihin sayfalarını süsleyecek şeyi 
başaracak, dünyanın gıpta ettiği yer olacak ve halkının zaferi 
için hem Doğu’da hem de Batı’da kutsanacak güçte ve dona 
nım dadır. Amerika kıtası çok büyük bir gelişmenin işaret 
ve ipuçlarını vermektedir. Geleceği daha da parlaktır, çünkü 
etkisi ve aydınlığı uzaklara erişmektedir. O bütün ulusların 
ruhani önderi olacaktır.”

117
Hz. Bahaullah’ın embriyo halindeki Dünya Düzeni’nin ilk 
kıpırdanışlarının gizemli bir şekilde ortaya çıkardığı yaratıcı 
güçler, bu düzenin beşiği ve öncüsü olması mukadder o mil 
letin içinde serbest bırakılır bırakılmaz, geleceği haber veren
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bu sözlerin öngördüğü rolü oynamak üzere ona liyakat bah 
şetmiş, onu güç ve kapasitelerle donatmış ve ruhani olarak 
hazırlamıştır. Bu İlahi misyonun o milletin insanlarına zerk 
ettiği güçler, bir taraftan, Hz. Bahaullah’ın Kuzey Amerika 
kıtasındaki takipçileri olan organize toplumun Bahai faali 
yetlerinin hem tebliğ hem idari alanındaki bilinçli çaba ve 
ülke çapındaki başarıları sayesinde ortaya çıkmaya başlamış 
tır. Bu aynı güçler, diğer taraftan da, bu çaba ve başarılardan 
ayrı ama yan yana, dünya siyasi ve ekonomik güçlerinin tesi 
ri altında, o milletin kaderini hissedilmeden şekillendirmekte 
ve hem devletinin hem de halkının yaşam ve hareketlerini 
etkilemektedir.

118
Hz. Bahaullah’ın Zuhuru’nun farkında olup şu an o kıtada 
emek harcamakta olanların çaba ve başarılarına, onların şim 
diki ve gelecekteki faaliyetlerinin izleyeceği yola önceki say 
falarda yeteri kadar atıfta bulundum. Eğer Amerikan halkının 
kaderi kendi bütünlüğü içerisinde doğru anlaşılacaksa, şimdi 
o milletin bir bütün olarak gittiği yönle ve halkının işlerinin 
doğrultusuyla ilgili de bir söz söylenmesi gerekir. Çünkü o 
yönlendirici güçlerin hangi Kaynak’tan çıktığından ne kadar 
habersiz olsalar da ve süreç ne kadar yavaş ve meşakkatli 
olsa da, o milletin bir bütün olarak, devleti aracılığıyla veya 
başka vasıtalarla, ne anlayabildiği ne de kontrol edebildiği 
güçlerin etkisi altında, Hz. Abdülbaha’nın belirttiği gibi ger 
çek kaderini içinde barındırması gereken böyle ilişkilere ve 
politikalara doğru çekildiği, gittikçe artan şekilde aşikâr ol 
maktadır. Hem o Kaynak’ tan haberdar olan Amerikan ina 
nanlar topluluğu, hem de kaderlerine yön veren Eli henüz 
tanımamış olan çok sayıdaki hemşerileri, her biri kendi yön 
temiyle, Hz. Abdülbaha’nın yukarıda alıntı yapılmış sözle 

101

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



rinde dile gelen umutların gerçekleşmesine ve vaatlerin yeri 
ne gelmesine katkıda bulunmaktadırlar.

119
Dünya ilerliyor; hadiseleri, kaygı verici bir şekilde ve şaşırtı 
cı bir süratle gelişiyor. Tutkularının kasırgası hızlı ve korku 
verici bir şiddette. Yeni Dünya’yı da farkında olmadan kendi 
girdabına çekiyor. Yeryüzünün muhtemel fırtına merkezleri 
gölgelerini daha şimdiden onun sahillerine salmakta. Akla 
hayale gelmez ve öngörülemeyen tehlikeler onu hem içten ve 
hem dıştan tehdit etmekte. Devletler ve halklar, dünyanın 
depreşen krizlerinin ve şiddetli ihtilaflarının sarmalına gittik 
çe dolanmakta. Atlas ve Pasifik Okyanusları, bilimin ilerle 
yişinin her ivmesiyle, adım adım sadece birer kanala dönüş 
mekte. Batı’nın Büyük Cumhuriyeti kendini özellikle ve git 
tikçe daha fazla olan bitenlerin içinde bulmakta. Uzaktan 
gelen korkutucu sesler, onun halkının feveranında kaygı ve 
rici şekilde yankı bulmakta. Avrupa kıtası ve Uzak Do- 
ğu’nun muhtemel fırtına merkezleri onun her iki yanına di 
zilmişler. Güney ufkunda, muhtemelen bir diğer tahrik ve 
tehlike merkezi haline gelecek karaltılar belirmekte. Dünya 
gittikçe bir mahalleye dönüşmekte. Amerika, istese de iste 
mese de bu yeni durumla yüzleşmeli ve onunla boğuşmak 
durumundadır. İnsancıl güdü bir yana, milli güvenlik amaç 
ları için de olsa, bu yeni ortaya çıkmış mahallenin ona yük 
lediği yükümlülükleri üstlenmelidir. Çelişkili de görünse, 
etrafında toplanmakta olan tehlikelerden kendini kurtarmak 
için tek umudu, Allah’ın gizemli Eli’nin örmekte olduğu tam 
da bu uluslararası birlik ağına dâhil olmaktır. Hz. Abdülba- 
ha’nın, Amerikan hükümetinin üst düzey bir görevlisine, 
kendine özgü bir yerindelik ve güç ile verdiği şu öğüt akla 
gelmektedir: “Ülkene en iyi şekilde, bir dünya vatandaşı ola 
rak, kendi ülkenin yönetim şeklinin temelinde yatan federa 
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lizm ilkesinin şu anda dünyadaki halklar ve uluslar arasında 
ki mevcut ilişkilere uyarlanmasına elinden geldiğince yardım 
etmeye çalışarak yardımcı olabilirsin.” Amerika’nın trajik bir 
şekilde takdir görmemiş olan bu Başkanı’nın* büyük çabaları 
vizyonsuz bir nesil tarafından boşa çıkarılmış olsa da, Hz. 
Abdülbaha’nın kalemi tarafından En Büyük Barış’ın şafağı 
nın işaretleri olarak açıkça övülmüştü. İşte bu Başkan’ın ha 
yalini ateşleyen idealler, şimdilerde toz toprağa karışmış olsa 
da böylesine zalimane bir şekilde kendilerini terk eden gafil 
bir nesle şiddetle sitem etmektedirler.

120
Dünyanın tehditlerle sarıldığını, tehlikelerin birikmekte ol 
duğunu ve şimdi Amerikan milletini fiilen tehdit ettiğini hiç 
bir keskin görüşlü gözlemcinin inkâr etmesi mümkün değil 
dir. Dünya şimdi silahlanmış bir kampa dönüşmüştür. Elli 
milyon kadar kişi ya silah altında veya yedek kuvvet halin 
dedir. Bir yılda üç milyar pounddan az olmayan bir meblağ 
silahlanmaya harcanmaktadır. Din’in ışığı sönmekte ve ahla 
ki otorite dağılmaktadır. Dünya milletleri, çoğunlukla, büyük 
meşakkatle kazanmış oldukları siyasi birliklerini temelden 
yıkmakla tehdit eden, çarpışma halindeki ideolojilere av ol 
muşlardır. O ülkelerde galeyana gelmiş kitleler hoşnutsuz 
lukla dolup taşmakta; tepeden tırnağa silahlanmış, korku 
içinde dört bir yana kaçışmakta ve siyasi çekişmeler, ırksal 
bağnazlık, milli nefretler ve dinsel düşmanlıkların yarattığı 
sıkıntıların ağırlığı altında inlemekteler. Hz. Bahaullah kesin 
bir dille şöyle teyit etmiştir: “Ne yazık ki umutsuzluk rüzgâr 
ları her taraftan esiyor ve insanlığı parçalayıp felaketlere 
sürükleyen ihtilaf her gün artıyor. Yaklaşan sarsıntı ve kar 
gaşalıkların işaretleri ufukta belirm iş tir.” Hz. Abdülbaha

* Başkan Wilson
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yirmi yıl kadar önceki bir yazısında geleceğe dair şu haberi 
vermiştir: “Dünyanın bugün mustarip olduğu hastalıklar ço 
ğalacak; onu saran karanlık derinleşecektir. Balkanlar’daki 
hoşnutsuzluk devam edecek, huzursuzluğu günden güne ar 
tacaktır. Mağlup Güçler başkaldırmayı sürdürecekler, sava 
şın ateşini yeniden yakabilecek her tedbire başvuracaklardır. 
Yeni doğan ve dünyaya yayılan tüm bu akımlar, amaçlarını 
gerçekleştirmek için tüm çabayı harcayacaklardır. Sol Hare 
ket büyük önem kazanacaktır. Etkisi yayılacaktır.” Amerikan 
milletine gelince; kendi Başkanları, yüksek ve anlaşılır bir 
sesle halkına, uçakların geliştirilmesiyle ve diğer etmenler 
den ötürü ülkelerine karşı muhtemel bir saldırının fazlasıyla 
yaklaştığı uyarısını yapmaktadır. Dışişleri Bakanı, tüm Ame 
rikan Cumhuriyetlerinin temsilcilerinin toplandığı bir Konfe 
ransa hitaben, en az bunun kadar iç karartıcı bir uyarıda bu 
lunmuştur: “Yeniden dirilen bu saldırgan güçler tüm dünya 
nın üstüne bir karaltı gibi gelmektedir -uğursuz gölgeleri 
bizim Yarımküreye doğru düşmektedir.” Ülke basınına ge 
lince, yaklaşmakta olan bir tehlikeye dair aynı uyarı ve korku 
mesajları verilmektedir. “Kendimizi hem içerden hem dışarı 
dan geleceklere karşı savunmaya hazır olmalıyız... Bizim 
müdafaa hattımız çok uzundur. Alaska’nın Point Bar- 
row’undan Cape Horn’a ulaşır, Atlas Okyanusundan Pasi 
fik’e uzanır. Avrupa ve Asya’nın saldırganlarının bizi nerede 
ve ne zaman vuracağını kimse söyleyemez. Herhangi bir yer 
veya herhangi bir zaman olabilir. Kendimizi silahlandır 
maktan başka seçeneğimiz yok... Batı Yarımkürenin her ye 
rinde devamlı tetikte olacak bir koruma oluşturmak zorunda 
yız.”
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121
Wilson ideallerini resmi ve kesin bir şekilde reddetmesinden 
beri Amerikan milletinin kat ettiği mesafe; son yıllarda bek 
lenmedik şekilde ona hâkim olan değişimler, o milletin poli 
tikaları ve ekonomisi üzerinde kaçınılmaz etkileriyle birlikte 
dünya hadiselerinin gittiği yön, uluslararası durumdaki ge 
lişmelere Hz. Bahaullah ve Hz. Abdülbaha’nın öngörüleri 
ışığında bakan her Bahai gözlemci için fazlasıyla anlamlı, 
çok öğretici ve teşvik edicidir. Bu sıkıntılı zamanlarda ve 
olaylara gebe yıllarda, o milletin takip edeceği kesin rotanın 
yönünü bilmek imkânsızdır. İşlerinin şimdi almakta olduğu 
yönü değerlendirerek, bizler sadece onun hem Amerika 
Cumhuriyetleri hem de geri kalan kıtalardaki ülkelerle ilişki 
lerinde takip etmeyi seçebileceği en muhtemel yolu öngöre 
biliriz.

122
Bir taraftan bu Cumhuriyetler ile daha yakın bir ilişki, diğer 
taraftan tekrar eden uluslararası krizler neticesinde tüm dün 
yanın işlerine değişen derecelerde artan bir katılım, gelece 
ğin o ülke için hazırladığı en muhtemel gelişme olarak gö 
rünmektedir. O ülkenin nihai kaderine doğru evrimi sürerken 
kaçınılmaz olarak gecikmeler baş gösterecek, aksaklıklar 
yaşanacaktır. Ancak, Hz. Abdülbaha’nın yanılmaz kaleminin 
onun için takdir ettiği rotayı sonuç olarak hiçbir şey değişti 
remez. Siyasi bir bünye olarak olgunlaştığına işaret eden bir 
aşama olarak federal birliği şimdiden sağlanmış ve iç kurum- 
ları sağlamlaşmış olmakla, milletler ailesinin bir üyesi ola 
rak, hâlihazırda gözümüzde canlandıramayacağımız şartlar 
altında daha fazla evrim geçirmeye istikrarla devam edecek 
tir. Böyle bir evrim; o milletin, insanlık âleminin işlerinin 
organizasyonu ve barışçıl çözümlere kavuşturulmasında oy 
nayacağı aktif ve belirleyici rol aracılığıyla, federal bir dün-
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yanın önde gelen bir üyesi ve tamamlayıcı parçası olarak güç 
ve işlevlerinin tamamına erişeceği vakte kadar ısrarla devam 
etmelidir.

123
Bu milletin yakın geleceği, insanlığa acı veren çok yönlü 
karışıklık ve sorunların içine durmadan, adım adım ve kaçı 
nılmaz bir şekilde çekilmesi neticesinde karanlık ve bunaltıcı 
olsa gerek. Kendisini, Hz. Bahaullah’ın önceki sayfalardaki 
alıntılarında açıkça öngördüğü, dünyayı sarsacak çilelerin 
girdabına daha önce olmadığı kadar sürüklenmiş bulabilir. 
Muhtemelen de bu girdaptan, son dünya savaşına verdiği 
tepkiden farklı olarak, böyle bir sıkıntının arkasında bıraka 
cağı devasa sorunlara tüm ağırlığını koyarak etki yapmak ve 
Doğu ve Batı’daki kardeş milletleriyle birlikte, insan ırkının 
ezelden beri başına bela olan ve onu alçaltan en büyük laneti 
sonsuza dek defetmek fırsatını kullanmak konusunda bilinçli 
bir kararlılıkla çıkacaktır.

124
O zaman ve ancak o zamandır ki Amerikan milleti, ortak bir 
savaşın potasında şekillenmiş ve arınmış, bu savaşın cefala 
rına alışmış ve dersini almış bir halde, milletlerin konseyle 
rinde sesini yükseltecek konumda olacak, evrensel ve kalıcı 
barışın temel taşını bizzat kendisi koyacak; insanlık âleminin 
dayanışma, birlik ve olgunluğunu ilan edecek ve doğruluğun 
vaat edilmiş saltanatının yeryüzünde kurulmasına yardımcı 
olacaktır. O zaman ve ancak o zamandır ki Amerikan milleti, 
Amerikalı inananlar toplumu onun kalbinde ilahi özgörevini 
yerine getirirken; Güçlüler Güçlüsü’nün onun için takdir 
ettiği ve Hz. Abdülbaha’nın yazılarında ebediyen kutsallığını 
muhafaza edecek, inanılmaz derecede muazzam olan kaderi 
ni yerine getirebilecektir. O zaman ve ancak o zamandır ki
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Amerikan milleti “tarihin sayfalarını süsleyecek şeyi” başa 
racak, “dünyanın gıpta ettiği yer olacak ve hem Doğu’ da 
hem Batı’da kutsanacaktır.”

ŞEVKİ / 25 Aralık 1938
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REFERANSLAR:

Kitapta Hz. Şevki Efendi’nin alıntılamış olduğu ve diğer 
Türkçe Bahai Eserlerinde de mevcut olan pasaj ve alıntıların 
listesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kitap isimlerinin kısaltmaları:

KA : Kitab-ı Akdes

BS : Bahaullah’ın Sesi

BL : Hz. Bahaullah’ın Levihleri

ORÇ : Ordular Rabbinin Çağrısı

KOR : Kurdun Oğlu Risalesi

İPL : İlahi Plan Levihleri

AYS : Hz. Abdülbaha’nın Y azılarından Seçmeler

VEG : Vaat Edilen Gün Geldi

BDD : Hz. Bahaullah’ın Dünya Düzeni Hk. Mektuplar
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Pasaj
.13 ''_ _

39
39

39
___
___
___
___

39
39
39
39
40

40

Alıntı Eser
“biricik Tanrı’nın nazarında.....yer olacaktır.” İİPL
“Bu ilahi Ç ağ rı............... olarak görecektir.” JPL
“Nezahet Ufkundan Parlayana........... donatmaktır.” BS 137
“Biz Tanrı sevgililerine.............tavsiye ettik.” BS 115
“Ey Ehli Baha! Hakkaniyete yapışınız..... için ilk seçi- BS 43,
sidir.” BL
“Güzel huy, biricik gerçek ... parıltısından üstündür.” BL
“Tek bir iyi am elde........ ve nüfuzu âlemşümul olur.” BS 131
“Kendinize ve başkalarına.......arasında belirsin.” BS 128
“İnsanlığın b ir in c i..  yürek sahibi olanlar!” BS 100
“Ey kavim! Dillerinizi doğ ru ...........olunuz.” BS 136
“Gözde iffetli, elde güvenilir, dilde doğru..... ” BL
“Hakikat çehresine ziynet, vefa alnına taç............ol.” BS 130
“Nezaket ve doğru sözlülük.......buyruklarını tutana!” BS 139
“Ey Allah’ın Hizbi! .....göstermiş olmayacaksınız.” AYS 35
“Bugün en gerekli o la n .......ahlakının düzeltilmesi- 2
dir.”

42
42
42
42
42

“İnsanoğlunun ışığı Adalet’tir......... oluşmasıdır.” BL
“Hiçbir ışık adalet ışığ ına.................vasıtası budur.” KOR
“Ey Allah’ın hizbi! Dünyanın................kaynağıdır.” KA s.83
“Ey milletler! İlahi adalet günlerine......düşmeyiniz.” BS 12
“Bana reva görülen z ille t........... üzerine dökmüştür.” BS 46

42 “Dünya inkılâp içerisinde çalkalanıyor, 
................tanıtmasını yüce Tanrı’dan dileriz.”

BS 43; 
BL

42 “Zulüm bulutlarının örttüğü...................... bir yer olur.”
Maksud 
Levhi ; 
BS 112

48 “Hakk’a yemin olsun........ Manzar-ı Ebha’ya dikiniz.” BS 139
48 i “Dostlarım! Temiz eteğimi.................söylemeyiniz.” BS 100
48 [ “Ey biricik gerçek Tanrı’n ın ........... olunuz.” BS 115
48 1 “Kendinizi dünvava ve dünyanın............geri tutar.” BS 128
48
18

48

“Her türlü kötülükten.......size yasak edilmiştir.”
O, bütün dünya........... bir lütuf ve inayetidir.”
“Söyle! Dünyevi arzularının............... böyle öğreti 
yor.”

BS 128_jB_——

B s  60

110

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



I 48
' 48
' 48
' 48
[ 48
['50'

55

66

'"'"66"
' 68
‘ 69
‘ 76
‘ 76
' 76
' 77
' 77
“""81"
' 81
' 81
' 81
' 82
' 82
' 82
' 83
'""83"
' 83
' 87
r 87
' 87
' 87
' 87
' 87

87
87

“İlim ve fen erbabının........ kötülük kaynağıdır.”
“Şehvani arzulara ve fen a .................nazarıyla bakılır.”
“Bahailer dünyaya v e ...................... işlemiş olurlar.”
“İffet ve takva ü zere ..............mükrimler mükrimidir.”
“Biz bütün bu felaketlerin...................tazim ile anarlar.”
“Bir kimse dünya süsleriyle,.......... müteşekkir olunuz.”

“Sadece dünyanın iyiliğini..... farklılıkları kaldırılmalı.”

BDD 
BS 136 
BS 46 
BS 59 
BS 141
İB S m ..
“Bahaul-
lah”
makalesi

“Tanrı Kendi Emrini yaymayı herkese emretmiştir.” ORÇ
1.148

“Söyle: Ey Ehli Baha! .............bir amel yoktur.” BS 128
“ağzından hikmet ve belagat sırları dökülmesine” VEG
“Hz. Bab buyurmuştur:.......olsa gerek!” BDD
“duyuru için gitmek isteyenler de İspanyolca’y a . ” İPL
“ .yüzlerin i Pasifik’teki üç büyük adalar kümesine....” İPL
“Değişik yerlere seyahat........... gidebilir, vesaire.” İPL
“Hidayet Şafağını Söktürenin........ her yöne eser.” BS 161
“Rabbinin Emri hatırı için............... de tutuşturur.” BS 157
“Bir bahçedeki çiçeklere................birleştiremez.” İPL
“Amerika’nın yerli halkına d a .............şüphe yoktur.” İPL
“Mümkünse, Kanada’n ın ........... belirleyin.” İPL
“Belki de, Allah’ın izniyle.......kadar uzanacaktır.” İPL
“ . b i r  kimse tek başına........ kılacaktır.” BDD
“O’ndan başka İlah........ karşı üstün tutacaktır.” BDD
“Daha önceki nesillerin........... odaklamalıyız.” İPL
“Birleşik Devletler’in pek .nasip alabilsinler.” İPL
“Kanada’nın geleceği..................mazharı olacaktır.”
“tekrar ediyorum, Kanada’n ın ......... büyüktür.”
“Tanrı tevekkülünü kendilerine yol azığı edip”
“ancak hikmet ve beyan askerleriyle alınır.”
“kendi kendilerini teb liğ ......... müncezip olsun.”
“kendi kabının büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmasın.” 
“dünyaya ve dünyanın boş şeylerine bağ lılık tan .”
“Her direğin...........sevgisi “ .haz inesi olsun.”
“bütün kâinatın suları bir araya............... tutuşsun.”
“Rüzgâr gibi olsunlar” .. “haraplık veya mamurluk .

İPL 
İPL 
BS 157 
BS 128
BS 128 
BS 5 
BS 128 
BS 15
bs75...
BSİ61..
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| 87 “Susmasınlar, ağızlarını açsınlar v e ........... olmasınlar.’ BS 154
1 87 “Ulu ruhun onlara Emir ... şevleri... vavsınlar.’ BS 139
1 87 “Bir kimse ile sakın münakaşava..............çalışsınlar.’ BS 128
1 87 “Tanrı'nın pevamını vine............ muhtelif tepkisine’ BS 161
1 87 “Ruhu'l-Emin'm...’  “ ....Muktedir........... refakat’ BS 157
1 87 “Ne mutlu ....’  . “amellerin şahı’  ...“.. işlerin süsü’ BS 157
1 88 “Ev Tanrı volunun volcusu! .......’ BS 129
1 89 “Ev Bahaullah'ın Havarileri! Havatım s i z e . .’ P L

94 “Her verde ve her tarafta.......va da vazılmalıdır.’ İPL 7
1 95 “Ev Bahailer! B ü tün ........... irfan nurunun çeşmesidir.’ BS 132
1 97 “Var kuvvetinizle T anrı.................verine tavin etsin.’ BS 96
1 99 “Emrimizi vavm ak.............işlerin süsüdür.’ BS 157

102 “Yukarıdaki b ü tün ..............önem kazanacaktır.’ ■İP P L

102 “Avnı şekilde, Panam a..............birleştirecektir.’ P L

105 “Başarınızın tam ölçüsü........... kıtasında ilan edilsin.’ İPL
105 “Bu ilahi Çağrı Amerikan............ vankılanacaktır.’ İPL
109 “Dostlar! Size ihsan kılınan........... vazılı harflersiniz.’ BS 96
109 “Eğer bu perde kaldırılsa.......şaşkınlıktan donakalırdı.’ BS 93
109 “Nurlular Nurlusu'nun............. hükmedilmiştir. ’ BDD
110 “Bu Zuhur'un büvüklüğüne.......tanıklık ettik.’ BDD
110 “Bu Emir ne kadar d a .......havranlık uvandırıcıdır!’ BDD
110 “Bu seçkin, bu vüceler........ ne gelecekte.’ BDD
110 “Bu Günün kısacık bir........ tanık olmuştur.’ BDD
110 “Varlık âlemi bu Gün........ makamını tanıvana.’ BDD

. 110 “İşte bu, Günlerin.......olarak övülmüştür.’ BDD
110 “Geçmiş Dinler en büvük ..................... ulaşmışlardır.’ BS 162
110 “Eskilerin dilinden v e .......nazil olmuştur. ’ BS 43
110 “Bu Gün, Tanrı'nın en g üze l..................gündür.’ BS 4

1 110 “Bu Gün, Allah'ın merhamet........... gündür.’ BS 5
i 110 “Nefsim Hakkı için! Bu E m ir.......ulu!’ BS 115
1 110 “Bu Gün cidden büvük bir.................müştakı idiler.’ BS 7
i..110.. “Bu Zuhur, uğrunda dökülen............. zuhurdur.’ BS 3 

“Bahaul 
I 110 “Bu Gün eşsizdir, çünkü........ ışık gibidir.’ lah’

Makalesi
1 110 “Tanrı'nın gerçekliğine vemin olsun......... günlerdir.’ BS 8
| 110 “Bu Gün'ün büvüklüğü................fâni hazinelerini!’ BS 96
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110 i “Sövle: Ev insanlar! Bu Gün,..............özlevegelmiştir.’  BS 16
111 [ “Nurlu Kalemimizin .................................. ilan edivor.’  BS 43
111 [ “Ev Kavim! Biricik gerçek T anrı'va.......müevveddir.’  BS 51
111 ı “Tek gerçek Tanrı'va..........bir iksire dönüştürür.’  BDD
112 i Görünecek en büvük . . .  vaklaşmaktadır. VEG
112 i “Vaat edilen gün geldi.......diveceği gün.’  VEG
112 [ Dünvanın ve insanların mahvolacağı zaman gelmiştir VEG
112 [ “Gün gelecek medenivetin alevi........... nida edecektir.’  BS 164
112 ; “Ev bilmezler! Büvük b i r .............vermeden geçsin.’  BS 85

Ev vervüzü sakinleri! Biliniz k i ........ silindiğini san- BS104;
ı mavınız.’  S.. ,| J Sözler

112 [ “Ev avmazlar! V akıa......... şiddeti korkunçtur.’  BS 153

112 I “Hırs ile dün vava sarılıp..yaklaşmışlara verecektir.’  I ^ ^ 03

112 i “Belirlenen saat çalınca......... ötüşlerine başlavacaktır.’  BS 61
113 [ “Ev kullarım! .....muhakkak ki kavuşacaksınız.’  BS 153
114 [ “Bütün gavretiniz..................................... dönenlersiniz.’  BS 147
114 ı “Ev Tanrı'nın sevgilileri! ........daha ividir.’  BS 154

112

114 BS 129“Bu Gün'de her k im ..............bövle takdir buvruldu.’

114 [ Bu gün her şevin içerisinden...... ne dil tavsif.’  BS 154
114 ı “İnşallah Allah'ın iradesini.....üzerinde olsun.’  BS 96
115 | “Kutlu perdenin arkasında......... işte bunlardır.’  BS 129
115 i “Tanrı'nın, Kendi iradesivle....... kimse bilemez.’  ORÇ
115 [ “Tanrı vakında kuvvet v e .........ne kadar şiddetlidir.’  ORÇ

“Dilerim ki, bu Amerikan d e m o k r a s i s i . . .  olacak-116 ı , „ BDD[ tır.’  I
119 | “Ülkene en i^i şekilde, b i r ....... ar dımcı olabilirsin.’  BDD
120 | “Ne vazık ki um utsuzluk............... ufukta belirmiştir.’  BDD
120 i “Dünvanın bugün m ustarip.........Etkisi Yavılacaktır.’  BDD
124 I “tarihin savfalannı ...’  “dünvanın .. kutsanacaktır.’  BDD
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