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1. Her ne kadar dünyadaki boş gösterişlerin hiçbiri En Yüce Ufuk’ta yok ise de,
mirasçılarımız için güven ve tevekkül hazinesinden eşi bulunmaz mükemmellikte bir
miras bıraktık. Dünyevi hazineler bırakmadık ve zahmeti arttırmadık. Tanrı’ya ant
olsun! Dünyevi zenginliklerde korku saklıdır ve tehlike gizlidir. Rahman’ın Kur’an’da
buyurduğu şu sözleri düşününüz: “Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları
arkadan çekiştiren, kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline!”1 Bu
dünyanın zenginlikleri gelip geçicidir. Sonunda yok olan ve değişikliğe uğrayan hiçbir
şey, belli bir ölçünün ötesinde asla dikkate değer olmamıştır ve olmaz.
2. Bu Mazlum’un bunca sıkıntı ve belalara katlanmasının, Kutsal Ayetler nazil edip
kanıtlar göstermesinin tek amacı nefret ve düşmanlık alevini söndürmek olmuştur; öyle
ki yeryüzü sakinlerinin gönülleri birlik ışığıyla aydınlansın ve gerçek barış ve huzura
erebilsinler. Bu beyanın güneşi ilahi Levhin ufkundan işte böyle parlıyor. Herkes
gözünü o güneşe dikmelidir: Ey dünya sakinleri! Size makamınızı yüceltecek şeyler
tavsiye ederim. Tanrı korkusuna tutununuz ve doğru olana yapışınız. Gerçek
söylüyorum, dil iyi şeyler anmak içindir, onu kötü sözlerle kirletmeyiniz. Tanrı geçmişi
affetmiştir. Bundan böyle herkes yaraşanı söylemeli, lanet okumaktan, yerip
çekiştirmekten, insanı üzen şeylerden geri durmalıdır. İnsanın makamı büyüktür!
Bundan bir süre önce En Yüce Kalem’in hazinesinden şu yüce söz çıkmıştı: Bu Gün,
büyük ve kutlu bir gündür. İnsanoğlunda saklı olan her şey bu Gün’de açığa çıkmış ve
çıkacaktır. İnsan gerçeğe ve dürüstlüğe yapışır, Emir’de sabit ve sağlam kalırsa makamı
yücedir. Rahman’ın katında gerçek insan gök kubbe gibidir. Güneş ve ay onun gözü ve
kulağı; yıldızları ise göz kamaştırıcı ahlâkıdır. Böyle bir insanın makamı en yüce
makam, eserleri ise varlık âleminin eğiticisidir.
3. Bu Gün sevgilinin gömleğinin kokusunu alıp temiz bir kalp ile En Yüce Ufuk’a
yönelen bir kimse Kızıl Kitap’ta Bahai diye yazılır. İnayetimin kadehini al, aziz ve
eşsiz olan zikrimin şerefine iç.
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4. Ey dünya sakinleri! Tanrı’nın dini sevgi ve birlik içindir; onu düşmanlık ve anlaşmazlık
sebebi yapmayınız. Görür göz sahibi olanlar ve En Yüce Manzara’yı görenler için,
insanları koruyacak ve mutluluk ve refahlarını sağlayacak etkili araçlar En Yüce
Kalem’den nazil olmuş durumdadır. Ancak dünyanın cahilleri, benlik ve kötü
heveslerinin kölesi oldukları için, Gerçek Hikmetli’nin sonsuz hikmetinden mahrum
kalmışlardır; sözleri ve amelleri ise sanı ve kuruntularının ürünüdür.
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Kur’an-ı Kerim Hümeze Suresi, Ayet 1–2.
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5. Ey Allah’ın seçkinleri ve eminleri! Hükümdarlar Hakk’ın kudret mazharları, O’nun
izzet ve servetinin doğuş yerleridir. Onlar için dua ediniz. Tanrı kalpleri Kendisine
ayırmış ve dünyanın idaresini onlara vermiştir.

B
sı ah
m a
ve i E
s
Da er
ğı ler
tım i
A.
Ş.

6. Tanrı, çekişme ve mücadeleyi Kitap’ta büyük bir yasak ile yasak etmiştir. Bu En Büyük
Zuhur’da Allah’ın emri budur. Allah bu yasağı kaldırılmak hükmünden korumuş, onu
teyidinin parıltısı ile süslemiştir. O gerçekten bilici ve hikmetlidir.
7. Herkesin adalet ve insaf süsü ile süslenmiş hüküm mazharlarına ve emir kaynaklarına
yardımcı olması gerekir. Ne mutlu Baha ehli arasındaki yöneticilere ve âlimlere. Onlar
kullarım arasında Benim eminlerim ve halkımın arasında buyruklarımın kaynaklarıdır.
Bütün varlığı saran görkemim, rahmetim ve fazlım onların üzerine olsun! Kitab-ı
Akdes’te bu konuda, kelimelerinin ufuklarından Tanrı bağışının ışıkları saçılan ve
parlayan açıklamalar nazil olmuştur.
8. Ey Dallarım! Varlık âleminde büyük bir güç, mükemmel bir kudret gizlidir. Gözünüzü
ondan zuhura gelen farklılıklara değil, ona ve onun birleştirici etkisine dikiniz.

9. İlahi Vasiyetçinin vasiyeti şudur: Ağsan, Afnan ve diğer akrabalarımın her biri ve
hepsi En Büyük Dal’a yönelsinler. En Kutsal Kitabımızda indirdiğimiz şu ayete
bakınız: “Huzurumun okyanusu çekildiği ve Vahyimin Kitabı son bulduğu zaman,
yüzünüzü Allah’ın irade buyurduğu, bu Ezeli Kök’ten filizlenen Kimse’ye çevirin.” Bu
kutsal ayetten maksat En Büyük Dal’dan (Hz. Abdülbaha) başkası değildir. Yüce
irademizin bir bağışı olarak işte size böyle açıkladık. Ben en büyük fazıl ve kerem
sahibiyim. Allah, Büyük Dal’ın (Muhammed Ali) makamını En Büyük Dal’ın (Hz.
Abdülbaha) makamından sonra takdir buyurmuştur. Emredici hikmetli O’dur. Biz
“Büyük” olanı, her şeyi bilen ve her şeyden haberli Olan’ın emrine uyarak “En
Büyük”ten sonra seçtik.
10. Herkesin Ağsan’a sevgi göstermesi gerekir, ama Tanrı onlar için halkın malı üzerinde
herhangi bir hak takdir buyurmamıştır.
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11. Ey Ağsan’ım, Afnan’ım ve akrabalarım! Size Tanrı’dan korkmanızı, övgüye değer
ameller işlemenizi, doğru ve uygun olanı ve makamlarınızı yüceltecek şeyler yapmanızı
tavsiye ederim. Gerçek söylüyorum, Tanrı korkusu Tanrı Emri’nin zaferi için
başkumandandır. Bu başkumandana yaraşan askerler ise iyi, temiz, hoşa giden huylar
ve amellerdir.

12. Söyle: Ey kullar! Düzen araçlarını karışıklık nedeni, birlik sebebini anlaşmazlık
gerekçesi yapmayınız. Umarız ki, Baha Ehli “Söyle: Her şey Tanrı katındandır” kutlu
sözünü göz önünde bulundurur. Bu yüce söz, yüreklerde ve sinelerde gizli kin ve
düşmanlık ateşini söndürecek su gibidir. Türlü topluluklar bu söz sayesinde gerçek
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birlik nuru ile aydınlanırlar. O, doğruyu söyler, doğru yola kılavuzlar. O güçlüdür,
yücedir, bağışlayıcıdır.
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13. Herkesin, Tanrı Emri’nin izzeti ve O’nun Sözü’nün yüceltilmesi hatırına, Ağsan’a
saygı göstermesi ve değer vermesi gerekir. Bu hüküm Kutsal Kitaplarda tekrar tekrar
dile getirilmiştir. Ne mutlu Kadim Buyurucu’nun buyruklarına uymayı başaranlara!
Ayrıca, Kutsal Aile’ye, Afnan’a ve akrabalara da saygı gösterilmelidir. Sizlere bütün
milletlere hizmet ve dünyanın iyileştirilmesi için gayret tavsiye ederiz.
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14. Dünyanın hayatına ve milletlerin kurtuluşuna sebep olan şeyler Âlemlerin Sevgilisi’nin
beyan melekûtundan böyle nazil oldu. En Yüce Kalem’in öğütlerini can kulağıyla
dinleyiniz. Onlar sizin için dünyadaki her şeyden daha iyidir. Görkemli ve eşsiz
Kitabım buna tanıktır.
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HZ. ABDÜLBAHA’NIN VASİYETNAMESİ

Bölüm 1
Aşağıdakiler, Abdülbaha’nın Levihleri ve Vasiyetnamesi’dir.

2.

Övgüler olsun Emrinin Heykelini şüphe oklarına karşı Misakının Zırhıyla koruyana;
Tanrı yapısını yıkmaya kalkışan Nakızlar takımının saldırılarını durdurup en hayırlı
Yasasını ve Doğru ve Aydın Yolunu ahdinin askerleri ile gözetip esirgeyene; Sağlam
Kalesini ve Parlak Dinini, kınayanların kınamasından etkilenmeyen ve herhangi bir
ticaret, izzet ve gücün, En Yüce Kalem’in Korunmuş Levih’te apaçık ayetlerle yazıp
tesis ettiği Tanrı Ahit ve Misakı’ndan alıkoymadığı kimseler ile muhafaza edene.

3.

Selam ve sena, salât ve baha olsun Mukaddes Rahmani Ağacın iki Rabbani Ağaç’tan
türeyen o kutlu ve yemyeşil, körpe, ilk dalına ve her iki coşkun Deniz’in arasından
parıldayan o eşsiz ve paha biçilmez güzel inciye; selam ve sena, salât ve baha olsun
ulu Kutsallık Ağacının ve Göksel Ağacın, Büyük Ayrılık Günü’nde Tanrı Misakı’na
sımsıkı sarılan dallarına ve budaklarına; selam ve sena, salât ve baha olsun Tanrı’nın
hoş kokularını yayıp Tanrı kanıtlarını söyleyen, O’nun dinini insanlara ulaştırıp
Şeriatını yayan, Tanrı’dan başka her şeyden el çekip dünyada doğruluktan başka bir
şeye bağlanmayan, Tanrı sevgisi ateşini O’nun kullarının ruhlarında ve kalplerinde
alevlendiren Tanrı Emri’nin Ellerine (direklerine); selam ve sena, salât ve baha olsun
inanıp güven içinde Tanrı Misakı’nda sebat gösteren ve benden sonra İlahi
Kılavuzluğun Tanyeri’nden parlayan Işık’a tabi olana – dikkatle bakın! O, iki Kutlu
Ağaç’tan biten mukaddes ve mübarek daldır. O’nun bütün insanlığın üzerine uzanan
gölgesine sığınanlara ne mutlu!

Ey Tanrı’nın sevgilileri! İşlerin en büyüğü Tanrı’nın Gerçek Dini’nin muhafazası,
Şeriatı’nın korunması, Emri’nin himayesi ve Sözü’ne hizmet etmektir. Onbinlerce kişi
mübarek kanını bu uğurda sel gibi akıtmış, kıymetli canlarını O’na feda etmiş,
coşkuyla şahadet meydanına koşmuş, Allah’ın Dini’nin Sancağı’nı yükseltmiş ve
dünya Levhinin üzerine Tevhit ayetlerini kanlarıyla yazmışlardır. Hazret-i Âlâ’nın
(canım O’na feda) mübarek göğsü bela oklarına hedef olmuş, Cemal-i Ebha’nın (canım
O’nun sevgililerine feda) mübarek ayakları Mazenderan’da değnek darbeleriyle kan ve
yara içinde kalmıştır. Ayrıca boynuna zincirler vurulmuş ve ayakları bağlanmıştır.
Elli sene boyunca, her saat, başına yeni bir çile ve felaket gelmiş ve yeni ıstırap ve
dertlerle kuşatılmıştır. Bunlardan birisi, şartların altüst olmasının verdiği acılardan
sonra, yersiz yurtsuz ve ortada bırakılması ve hâlâ yeni eziyet ve belalara kurban
edilmesiydi. Irak’ta nifak erbabının hilelerine öylesine maruz kaldı ki âlemlerin
Güneşi’nin ışığı sanki bir süre için karardı. Ardından önce Büyük Şehre (İstanbul),
oradan büyük bir mazlumiyet içinde Sır Diyarı’na (Edirne) sürüldü ve nihayet En
Büyük Hapishane’ye (Akka) gönderildi. Dünyanın zulmüne maruz kalan O (canım
O’nun sevgililerine feda) dört kez şehirden şehire sürüldü, sonunda da ömür boyu
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mahkûm edilerek, eşkiyaların, haydutların ve katillerin hapishanesi olan bu zindana
atıldı. Bu, Cemal-i Mübarek’in başına gelen çilelerin sadece birisidir ve diğerleri de en
az bunun kadar fecidir.

Ey Misak’ta sabit olanlar! Nakzın Merkezi ve arabozucuların Başı Mirza
Muhammed Ali, Emrin gölgesinden çıkarak Misak’ı bozdu, Kutsal Kitabı tahrif etti,
Allah’ın Dini’ne büyük zarar verdi, inananları bölüp parçaladı, Abdülbaha’ya zarar
vermek için büyük bir hınçla her şeyi yaptı ve Kutsal Eşiğin bu kuluna bitmeyen bir
düşmanlıkla saldırdı. Bu mazlum kulun göğsünü delik deşik etmek için her oku
fırlattı; bana acı verecek açılmadık yara, bu garibin hayatını mahvedecek içirmedik
zehir bırakmadı. Ebha’nın en kutsal Cemali’ne ve Hazret-i Âlâ’dan (ruhum O’nun
alçakgönüllü hizmetkârlarına kurban olsun) parlayan Işığa yemin ederim ki bu
haksızlıklar yüzünden Ebha Melekûtun Otağı’nda oturanlar ağladı, Mele-i Âlâ
inlerken En Yüce Cennet’teki Ölümsüz Huriler yas dolu haykırışlarla figan etti ve
melekler ah çekerek inledi. Bu insafsızın kötülükleri o dereceye geldi ki Kutsal Ağacın
kökünü baltaladı, Tanrı Emri’nin Heykeli’ne şiddetli bir darbe indirdi, Cemal-i
Mübarek’in sevgililerinin gözlerinden kanlı yaşlar akıttı, Tek Gerçek Allah’ın
düşmanlarını sevindirdi ve cesaretlendirdi. Ahdi inkâr etmesiyle Gerçeğin birçok
arayıcısı Allah’ın Dini’nden yüz çevirdi, Yahya’nın ümitsizlik içinde kıvranan
yandaşlarına can verdi, kendi itibarını yok etti, İsm-i Âzam’ın düşmanlarını
cesaretlendirdi, sağlam ve kesin ayetleri bir kenara itti ve şüphe tohumları saçtı.
Kıdem Cemali’nin vaat edilmiş yardımı, layık olmasa da, bu kula her an ve ardı ardına
ihsan edilmeseydi, o hiç şüphesiz ki Allah’ın Dini’ni mahvedecek, hayır, kökünü
kurutacak ve bu İlahi Yapı’yı yerle bir edecekti. Fakat Allah’a şükürler olsun ki,
Ebha Melekûtu’nun muzaffer yardımı yetişti, Mele-i Âlâ askerleri zafer için hemen
harekete geçti. Allah’ın Emri dört bir diyara yayıldı, Hakk’ın çağrısı dünyanın dört
bucağında yükseldi, her yerdeki kulaklar Tanrı Sözü’nü duydu, O’nun sancağı açıldı,
Kutsallık Bayrakları tüm görkemiyle dalgalandı ve Tevhit ayetleri terennüm edildi.
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6.

O’nun başına gelen belalardan bir diğeri de Mirza Yahya’nın düşmanlığı, apaçık
insafsızlığı, haksızlığı ve isyanıydı. O Mazlum ve Mahkûm onu küçüklüğünden beri
inayet kucağında büyütmüş, şefkatini hiçbir zaman esirgememiş, ismini duyurmuş, her
felaketten korumuş ve bu ve diğer dünyadakilere sevdirmiş olsa da ve Hazret-i
Âlâ’nın (Hz. Bab) sert uyarı ve tavsiyelerine ve “Sakın, sakın, Diri’nin On Dokuz
Harfi ve Beyan’da yazanlar sana engel olmasın!” şeklindeki açık ve kesin ihtarına
rağmen, Mirza Yahya O’nu inkâr etmiş, iki yüzlü davranmış, O’nu yalanlamış, şüphe
tohumları serpmiş, açık ayetlerini görmezden gelmiş ve O’na sırtını dönmüştü. Keşke
bunlarla yetinseydi! Hayır, dahası O’nun mübarek kanını dökmeye yeltenmiş,
ardından büyük bir yaygara kopararak ortalığı karıştırmış ve Hz. Bahaullah’ı
kendisine kin beslemek ve zulmetmekle suçlamıştı. Ya Sır Diyarı’nda (Edirne)
çıkardığı fitne ve estirdiği fesat rüzgârları! Nihayet, âlemlerin Güneşi’nin, bu En
Büyük Hapishane’ye sürgüne gönderilmesine ve bu Büyük Hapishanenin batısında
mazlumiyet içinde batmasına neden olmuştu.
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Allah’ın Misakı’nı bozmaktan daha büyük bir sapkınlık olur mu! Hangi sapkınlık,
Mirza Bediullah tarafından bile açıklandığı ve ilan edildiği gibi, Kutsal Yazı’daki
söz ve ayetleri değiştirmek ve tahrif etmekten daha büyük olabilir! Hangi sapkınlık
Misak’ın Merkezi’ne iftira atmaktan daha büyüktür! Hangi sapkınlık Allah’ın
Misakı’nın Heykeli hakkında yalan ve saçma haberler yaymaktan daha düşmancadır!
Bizzat kendisi (Muhammed Ali) Cemal-i Mübarek’in günlerinde böyle bir iddiada
bulunmuş ve daha önce belirtildiği gibi Hz. Bahaullah tarafından yalanlanmışken
hangi sapkınlık “Bin sene geçmeden önce iddiada bulunan kimse…” mübarek ayetine
dayanarak Ahdin Merkezi için ölüm emri vermekten daha acı vericidir ki, el yazısını
ve mührünü taşıyan iddiası eldedir. Hangi sapkınlık Tanrı’nın sevdiklerine yalan
ithamlarda bulunmaktan daha açıktır! Hangi sapkınlık onların tutuklanmalarına ve
hapsedilmelerine neden olmaktan daha şeytancadır! Hangi sapkınlık Kutsal Yazıları
ve Risaleleri, belki bu mazlumu idam ederler diye, hükümete vermekten daha acıdır!
Hangi sapkınlık Allah’ın Emri’ni mahvetme tehditlerinden, hükümeti şüpheye
düşürüp telaşlandırarak bu mazlumun kanını dökmeye sevk edebilecek iftiralarla dolu
sahte mektup ve belgeler hazırlamaktan fenadır ki, bu mektup ve belgeler hâlihazırda
hükümetin elindedir! Hangi sapkınlık onun kötülüğünden ve isyanından daha
iğrençtir! Hangi sapkınlık kurtuluşa kavuşmuş bir topluluğu dağıtmaktan daha utanç
vericidir! Hangi sapkınlık şüpheci insanların boş ve zayıf tefsirlerinden daha rezildir!
Hangi sapkınlık yabancılarla ve Allah’ın düşmanlarıyla işbirliği yapmaktan daha
ayıptır!
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Tanrı’nın gerçek Dini artık himaye ve koruma altına alındığı, Şeriatı muhafaza
edildiği ve Emri güvende olduğu ve korunduğu için şimdi herkese düşen görev, o kişi
hakkında nazil olan açık ve güvenilir kutsal ayete dört elle sarılmaktır. Onun işlediği
bu suçtan daha büyüğü asla hayal edilemez. Sözü yüce ve mübarek olan Hz.
Bahaullah buyuruyor: “Ancak cahil dostlarım ona ortağım gözüyle bile baktılar,
memlekette fesat çıkardılar ve onlar gerçekten de arabozuculardır.” Bakın, insanlar ne
kadar da cahil! O’nun (Hz. Bahaullah) Huzurunda bulunanlar ve Yüzünü görenler,
yine de, etrafta aslı astarı olmayan laflar ettiler; ta ki O şu açık sözleri söyleyene
kadar: “Emrin gölgesinden bir an için bile çıkarsa, şüphesiz ki bir hiç olacaktır.”
Düşünün! Hz. Bahaullah bir anlık sapmayı nasıl vurguluyor; öyle ki, ister sağa olsun
ister sola, kıl kadar bile saparsa, açıkça sapmış ve mutlak hiçliği ortaya çıkmış
olacaktır. Ve Allah’ın gazabının kendisini şimdi nasıl her taraftan sarıp
sarmaladığına ve günden güne nasıl hızla yok oluşa doğru sürüklendiğine tanıklık
etmektesiniz. Çok geçmeden, onu ve yardımcılarını, maddeten ve manen, tam bir
hüsran içinde göreceksiniz.

8.

Birkaç ay önce, Misak’ı bozan bu kişi, diğerleriyle birlikte, içinde birçok benzer
ithamlarla birlikte Abdülbaha’yı, Allah saklasın, Ulu Saltanat Merkezi’nin
kötülüğünü isteyen ölümcül düşman olarak gösteren iftira dolu bir evrak hazırladı.
Sultanın hükümetinde öyle bir tedirginlik yarattılar ki, Padişah Hazretlerinin
hükümet merkezinden, Padişah Hazretlerine yaraşır adalet ve tarafsızlık ilkelerini
7
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ihlal eden, hatta soruşturmalarını apaçık bir adaletsizlikle yapan bir Teftiş Heyeti
gönderildi. Hakk’ın kötülüğünü isteyenler bu heyeti çepeçevre sararak evrakta
yazanları daha da abartınca, Heyet üyeleri iddiaları körü körüne kabul ettiler. Bu
kula attıkları iftiralardan birisi, bu şehirde isyan bayrağını kaldırdığı, halkı bu bayrak
altında toplanmaya çağırdığı, kendisine yeni bir saltanat kurduğu, Kermil Dağı’nda
güçlü bir kale yaptırdığı, çevredeki halkı etrafına toplayarak kendisine bağladığı,
İslam Dini’nin parçalanmasına neden olduğu, Hıristiyanlarla işbirliği yaptığı ve
Allah korusun, yüce Saltanatın otoritesinde tahribat yaratmayı hedeflediğidir. Tanrı,
bizi bu zalimce yalanlardan korusun!

Tanrı’nın açık ve kutsal buyruğuna göre iftira atmamız yasaktır; barış ve dostluk
göstermemiz buyrulmuştur; tüm akrabalara ve dünyadaki tüm insanlara karşı dürüst
davranmamız, doğru ve uyumlu olmamız istenir. Hükümetlere itaat etmek ve onların
iyiliğini istemek, adil bir hükümdara hıyaneti Allah’ın Zatı’na hıyanetle bir tutmak
ve hükümetin kötülüğünü istemeyi Tanrı Emri’nin ihlali olarak görmekle
yükümlüyüz. Bu nihai ve kesin sözlere rağmen, bu mahpuslar nasıl böyle batıl
düşüncelere kapılsınlar ve zindandayken nasıl böyle bir sadakatsizlik göstersinler!
Fakat heyhat! Teftiş Heyeti, kardeşimin ve kötü niyetlilerin iftiralarını kabul ve teyit
ederek bunları Padişah Hazretlerine sunmuştur. Şimdi şu anda şiddetli bir fırtına,
Sultan hazretlerinin (Allah adil olması için onu teyit buyursun) iradesinin nasıl tecelli
edeceğini, lehte mi aleyhte mi olacağını bekleyen bu mahkûmu çepeçevre sarmıştır.
Abdülbaha, hangi koşulda olursa olsun, tam bir huzur ve sükûnet içinde kendini feda
etmeye hazırdır ve kendisini tamamıyla O’nun İradesine teslim ve terk etmiştir. Hangi
günah bundan daha kötü, daha rahatsız edici, daha fena olabilir!

Ba

10. Düşmanlığın Merkezi, aynı şekilde, Abdülbaha’nın katlini de amaçlamıştır ve bu,
Mirza Şuaullah’ın ekteki ifadesiyle doğrulanmıştır. Bana karşı bir komplo için büyük
bir kurnazlıkla ve gizlice işbirliği yaptıkları apaçık şekilde ispatlanmıştır. Şunlar bu
mektupta yazdığı tamamen kendi sözleridir: “Bu anlaşmazlığı başlatana her an lanet
okuyor, ‘Rabbim! Ona merhamet gösterme’ sözleriyle beddua ediyor ve umuyorum ki,
ona merhamet göstermeyecek olup da şu anda başka bir kılığa bürünmüş ve hakkında
daha fazla açıklama yapamayacağım kişiyi Allah yakında ortaya çıkartır.” Bu
sözlerle, başlangıcı şöyle olan kutsal ayete atıfta bulunmaktadır: “Bin sene geçmeden
önce iddiada bulunan kimse…” Bakın! Abdülbaha’nın katline nasıl da hevesli ve
kararlılar! Yukarıdaki “daha fazla açıklama yapamayacağım” ifadesi üzerinde
düşünün ve bu amaçla neler planladıklarını anlayın. Mektup yabancıların eline geçer
de planları bozulur ve engellenir korkusuyla çok fazla açıklama yapmaktan
korkuyorlar. Bu ifade yalnızca yakında olacak iyi şeyleri, yani tüm gerekli
hazırlıkların yapıldığını müjdeliyor.
11. Ey İlahım Allah! Bu mazlum kulunun yırtıcı aslanların, aç kurtların ve kana susamış
canavarların pençesinde olduğunu görüyorsun. Rabbim! Vefa şarabıyla taşan ve
bağışınla dolan bu kadehi Senin sevgin yolunda son damlasına kadar içmeye beni
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muvaffak buyur; şöyle ki, toprağa düşmüş ve gömleğim kanımla kızıla boyanmış bir
halde, kımıldamadan yüzüstü yere serileyim. Budur benim dileğim, budur benim
ümidim, budur benim emelim, budur benim izzetim, budur benim iftiharım. Ey
Rabbim, Sığınağım, son anımın bile izzet rayihasının misk kokusunu yaymasını nasip
et! Bundan daha büyük bir armağan var mıdır? İzzetine yemin olsun ki, hayır!
Misak’ı bozanların, anlaşmazlık, fesat ve isyan çıkaranların ve kulların arasında
Sana saygısızlık edenlerin işledikleri feci kötülüklerle dolu kadehten içmediğim tek bir
gün geçmediğine Seni şahit gösteririm. Rabbim! Emrinin Kalesini Misak'ı bozan bu
kimselerden ve gizli Mabedini bu günahkâr inançsızların saldırılarından koru. Sen,
gerçekten de, Kudretlisin, Güçlüsün, Lütfedicisin, Kuvvetlisin.

12. Kısacası, ey Rabbin sevgilileri! Nakzın Merkezi Mirza Muhammed Ali, Allah’ın
kesin sözlerine uygun şekilde ve bitmez tükenmez günahları yüzünden feci bir şekilde
yerle bir olmuş ve Kutsal Ağaç’tan kesilip atılmıştır. Gerçekten de, biz onlara
haksızlık etmedik, onlar kendilerine haksızlık ettiler.

13. Ey İlahım Allah! Emin kullarını nefsin ve boş heveslerin kötülüklerinden esirge,
onları sevgi dolu şefkatinin gözüyle kin, nefret ve kıskançlıktan koru, onları Senin
koruyuculuğunun zapt edilmez kalesinde barındırarak şüphe oklarından uzak tut;
onları şanlı ayetlerine mazhar kıl, birlik ufkundan parlayan ışık ile onların yüzlerini
aydınlat, teklik melekûtundan inen ayetlerle onların yüreklerini ferahlat, onları
görkemli Ululuk Ülkenin her şeye hâkim kuvvetiyle güçlendir. Sen Fazıl Sahibisin,
Koruyucusun, Kuvvetlisin, İzzetlisin!

Ba

14. Ey Misak’ta sabit olanlar! Bu kolu kanadı kırık mazlum kuşun Mele-i Âlâ’ya kanat
çırpıp Görünmeyen Âleme kavuşacağı zaman geldiğinde ve ölümlü bedeni toprak
olduğunda, Allah’ın Misakı’nda sabit ve sağlam olan ve Kutsal Ağaç’tan biten
Afnan’a, Tanrı Emri’nin Elleri’ne (direklerine) (Allah’ın bahası üzerlerine olsun) ve
tüm dost ve sevgililere düşen görev, tek başlarına ve hep birlikte harekete geçmek ve
canla başla ve birlik içinde ayağa kalkarak Allah’ın hoş kokularını yaymak, Tanrı
Emri’ni tebliğ etmek ve Tanrı’nın Dini’ni ilerletmektir. Onlara yaraşan, bir an bile
durup dinlenmemektir. Her yere yayılmalı, her ülkeden geçmeli ve her bölgeye
gitmelidirler. Gayret etmeli, bir an bile dinlenmeden ve sonuna kadar sebat ederek “Ya
Bahau’l-Ebha” (Ey Nurlular Nurlusunun Nuru) çağrısını her ülkede yükseltmeli,
gittikleri her yerde isimlerini duyurmalı, her toplantıda mum gibi parlamalı ve İlahi
aşk alevini her mecliste tutuşturmalıdırlar. Öyle ki, gerçeğin ışığı dünyanın ortasında
doğup parlasın, Doğu’da ve Batı’da büyük bir topluluk Tanrı Sözü’nün gölgesi
altında toplansın, kutsallığın hoş kokuları yayılsın, yüzler aydınlansın, yürekler İlahi
ruhla dolsun ve ruhlar semavi olsun.
15. Bugünlerde en önemli şey, milletlere ve ümmetlere yol gösterilmesidir. Emrin tebliği,
temel taşın kendisi olduğu için, azami derecede önemlidir. Bu mazlum kul günlerini ve
gecelerini Emrin ilerlemesi için ve insanları ısrarla hizmete çağırmakla geçirmiştir.
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16. Hz. İsa’nın havarileri kendilerini ve dünyevi her şeyi unutmuş, kaygılarından ve sahip
oldukları şeylerden vazgeçmiş, kendilerini benlik ve tutkulardan arıtmış ve tam bir
temizlikle uzak diyarlara yayılarak dünya insanlarını hidayete davet etmekle
uğraşmışlardı. Nihayet dünyayı başka bir dünya yapmış, yeryüzünü aydınlatmış ve
kendilerini son anlarına kadar Allah’ın o sevgili Kulunun yolunda feda etmişlerdi.
Sonunda da çeşitli ülkelerde şerefleriyle şehit düştüler. İş yapmak isteyenler onların
ayak izlerini takip etsin!

17. Ey sevecen dostlarım! Bu mazlumun dünyadan ayrılışından sonra, Mübarek Sidre’nin
Ağsan ve Afnan’ı, Tanrı Emri’nin Elleri ve Cemal-i Ebha’nın kulları, iki kutsal ve
mübarek Sidre’den biten taze dala ve rahmani iki Ağacın birleşmesinin meyvesine,
yani Şevki Efendi’ye yönelmelidirler. Çünkü o Allah’ın ayetidir, seçilmiş daldır, Tanrı
Emri’nin Velisi’dir; tüm Ağsan’ın, Afnan’ın, Tanrı Emri’nin Elleri’nin ve O’nun
sevgililerinin yönelmesi gereken kişidir. O, Tanrı Sözü’nün Açıklayıcısıdır ve
kendisinden sonra sülalesinden doğan ilk erkek çocuk onun halefi olacaktır.

Ba

18. Kutsal ve gencecik dal, yani Tanrı Emri’nin Velisi ve evrensel şekilde seçilecek ve
kurulacak olan Yüce Adalet Evi, her ikisi de, Cemal-i Ebha’nın gözetim ve
koruyuculuğu ve Hazret-i Âlâ’nın (hayatım ikisine de kurban olsun) muhafazası ve
şaşmaz kılavuzluğu altındadır. Verdikleri her karar Tanrı katındandır. Ona ve onlara
itaat etmeyen Allah’a itaat etmemiştir; ona ve onlara isyan eden Allah’a isyan
etmiştir; ona itiraz eden Allah’a itiraz etmiştir; onlarla çekişen Allah ile çekişmiştir;
ona inanmayan Allah’a inanmamıştır; kendisini ondan koparan ve ona sırtını dönen,
aslında, kendisini Allah’tan koparmış ve Allah’a sırt dönmüştür. Allah’ın gazabı,
kahrı ve intikamı onun üzerine olsun! Kudretli kale, Tanrı Emri’nin Velisi’ne itaat
sayesinde zaptedilmez bir halde ve güvenlik içinde kalacaktır. Adalet Evi üyelerine,
tüm Ağsan ve Afnan’a, Tanrı Emri’nin Elleri’ne düşen görev, Tanrı Emri’nin
Velisi’ne itaatlerini, teslimiyetlerini ve bağlılıklarını göstermek, ona yönelmek ve onun
emri altına girmektir. Ona itiraz eden Hakk’a itiraz etmiş, Tanrı Emri’nde
anlaşmazlık yaratmış, Tanrı Sözü’nü bozmuş ve Nakzın Merkezi’nin bir belirtisi
olmuş olur. Sakın, sakın [Hz. Bahaullah’ın] suudundan sonraki günlerde olduğu gibi,
Nakzın Merkezi’nin kibir ve isyanı ve İlahi Birlik bahanesiyle kendi kendini içine
düşürdüğü mahrumiyet ve başkalarının aklını karıştırarak zehirleyişi tekrarlanmasın.
Fesat ve ikilik amaçlayan bir mağrurun kötü niyetini açıkça dile getirmeyeceğine,
hatta sahte bir altına benzeyeceğine ve Baha ehlini parçalamak için çeşitli tertiplere
ve bahanelere sarılacağına şüphe yoktur. Amacım şunu belirtmektir ki, Tanrı Emri’nin
Elleri her zaman uyanık olsunlar, birisi Tanrı Emri’nin Velisi’ne itiraz ederek karşı
çıkmaya başlarsa bu kişiyi hemen Bahai toplumundan çıkarsınlar ve onun hiçbir
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19. Ey Rabbin dostları! Tanrı Emri’nin Velisi henüz hayattayken halefini atamalıdır ki
vefatından sonra anlaşmazlık çıkmasın. Atanan bu kişi tüm dünyevi şeylerden
arınmışlık göstermeli, tam bir iffet ve temizlik timsali olmalı, Allah korkusu, ilim,
hikmet ve irfan sergilemelidir. Bu nedenle, “Çocuk babasının sırrıdır” sözünün
gerçekliği Tanrı Emri’nin Velisi’nin ilk oğlunda görünmez ise, o oğul Tanrı Emri’nin
Velisi’nin ruhani özelliklerine sahip değilse ve sülalesinin asaleti güzel bir ahlâkın
özellikleriyle birleşmemişse, o zaman, Tanrı Emri’nin Velisi kendi halefi olarak başka
bir dalı seçmelidir.
20. Tanrı Emri’nin Elleri kendi aralarından Tanrı Emri’nin Velisi’ne önemli işlerinde
devamlı hizmetle görevli olacak dokuz kişi seçmelidirler. Bu dokuz kişi Tanrı
Emri’nin Elleri’nin ya oybirliği ya da oyçokluğu ile seçilmeli ve bu kişiler ister
oyçokluğu ile olsun ister oybirliği ile, Tanrı Emri’nin Velisi’nin halefi olarak seçtiği
kişiyi onaylamalıdırlar. Bu onay, uygun bulanın ve bulmayanın belli olmayacağı bir
şekilde yapılmalıdır (yani gizli oy).

21. Ey dostlar! Tanrı Emri’nin Elleri, Tanrı Emri’nin Velisi tarafından belirlenmeli ve
atanmalıdır. Hepsi onun gölgesi ve emri altında olmalıdır. Tanrı Emri’nin Elleri’nden
olsun olmasın, eğer bir kişi itaatsizlik eder ve bölünme çıkarmaya kalkışırsa Allah’ın
gazabı ve kahrı onun üzerine olsun; çünkü o Allah’ın bu gerçek Dini’nde ayrılığa
neden olmuş olacaktır.
22. Tanrı Emri’nin Elleri’nin görevleri İlahi Kokuları yaymak, insanların ruhlarını
terbiye etmek, anlayış ve bilgiyi ilerletmek, bütün insanların karakterlerini geliştirmek
ve her zaman ve her koşulda dünyevi bağlardan arınmış olmaktır. Tavır, davranış, iş
ve sözlerinde Allah korkusunu göstermeleri gerekir.

Ba

23. Tanrı Emri’nin Elleri heyeti, Tanrı Emri’nin Velisi’nin idaresi altındadır. Emrin
Velisi kendilerinden Tanrı’nın tatlı kokularını yaymak ve insanlara kılavuz olmak
için yapabilecekleri en iyi şekilde çaba göstermelerini devamlı ve ısrarla talep etmelidir;
çünkü tüm kâinatı aydınlatan, İlahi Rehberliğin ışığıdır. Herkese farz olan bu kesin
buyruğu bir an için bile ihmal etmek, bugünün dünyası Ebha Cenneti ve yeryüzü
cennet gibi olana, insanlar, halklar ve hükümetler arasındaki ihtilaf ve uyuşmazlık
yok olana, dünyanın tüm sakinleri tek bir toplum ve tek bir ırk ve dünya tek bir yuva
olana kadar hiçbir koşulda kabul edilemez. Anlaşmazlıklar olursa, bunlar dünyadaki
tüm hükümetlerden ve uluslardan üyelerin bulunacağı Yüce Mahkeme tarafından
dostluk ve iyi niyet çerçevesinde ve kesin olarak çözülmelidir.
24. Ey Rabbin dostları! Bu kutsal Devir’de uyuşmazlık ve ihtilaf hiçbir koşulda kabul
edilmez. Her saldırgan, kendisini Allah’ın inayetinden mahrum eder. Tüm insanlara,
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ister dost olsunlar ister yabancı, en üst düzeyde sevgi, dürüstlük, doğruluk ve candan
ve samimi bir şefkat ve nezaket göstermek herkese farzdır. Sevgi ve şefkat ruhu öyle
yoğun olmalıdır ki aralarındaki farklılık ne olursa olsun, yabancı kendini dost ve
düşman kendini gerçek kardeş olarak görsün. Evrensellik Tanrı katından olup,
kısıtlayıcı olan her şey dünyevidir. Bu nedenle insanoğlu kendi gerçeğinin erdemleri ve
olgunluğu göstermesine çalışmalıdır ki, bunların ışığı herkesin üzerinde parlasın.
Güneşin ışığı dünya üzerinde parlamakta ve Tanrı’nın merhamet yağmurları tüm
insanların üzerine yağmaktadır. Hayat verici meltem tüm canlıları diriltmekte ve tüm
varlıklar O’nun cennet sofrasından paylarına düşeni almaktadır. Aynı şekilde,
Hakk’ın hizmetkârlarının şefkat ve sevgileri de tüm insanlığa cömertçe ve evrensel
olarak ulaşmalıdır. Bu konuda herhangi bir yasak ve kısıtlama hiçbir koşulda kabul
edilemez.

25. Bu nedenle, ey sevgili dostlarım! En üst seviyede bir doğruluk, dürüstlük, vefa,
nezaket, iyi niyet ve arkadaşlıkla dünyadaki tüm insanların, soydaşların ve dinlerin
yoldaşı olun ki varlık dünyası Baha’nın bağışının coşkusuyla dolsun; cehalet,
düşmanlık, nefret ve kin yeryüzünden yok olsun ve dünya halkları ve kavimleri
arasındaki yabancılaşmanın karanlığı yerini Birlik Nuruna bıraksın. Diğer insanlar ve
milletler size vefasızlık gösterirse siz onlara vefa gösterin, size adaletsizlik yaparlarsa
siz adil olun, size soğuk davranır ve uzak dururlarsa onları kendinize yaklaştırın, size
düşmanlık gösterirlerse siz dostluk gösterin, sizi zehirlerlerse siz onların ruhlarını
tatlandırın, sizi incitirlerse siz onların acılarına merhem olun. Samimiyetin ölçüsü
bunlardır! Doğruluk ve dürüstlüğün ölçüsü bunlardır!

Ba

26. Şimdi, Allah’ın tüm iyiliklerin kaynağı ve hatadan arınmış olmasını takdir buyurduğu
Adalet Evi’yle ilgili olarak; Adalet Evi evrensel bir seçimle ve ahbaplar tarafından
seçilmelidir. Üyeleri, Allah korkusunun mazharları, bilgi ve anlayış kaynakları, Tanrı
dininde sadık ve sabit ve tüm insanlığın iyiliğini isteyenler olmalıdır. Bu Ev’den kasıt
Yüce Adalet Evi’dir; yani, her ülkede ikincil bir Adalet Evi daha kurulmalı ve Yüce
Adalet Evi’nin üyelerini bu ikincil Adalet Evleri seçmelidir. Bu kurum her şeyin
merciidir. Kutsal Yazı’da açıkça belirtilmemiş tüm konularda karar alır ve hüküm
verir. Tüm büyük sorunlar bu kurum tarafından çözülür ve Tanrı Emri’nin Velisi
yaşamı boyunca bu kurumun kutsal başkanı ve ayrıcalıklı üyesidir. Görüşmelere
şahsen katılamayacağı zaman kendisini temsil edecek birisini atamalıdır. Üyelerden
birisi topluma zarar verecek büyük bir suç işlerse, bu kişiyi azletmek Tanrı Emri’nin
Velisi’nin takdiri ve hakkıdır; bundan sonra insanlar o kişinin yerine başkasını
seçmelidir. Bu Adalet Evi yasaları belirler ve hükümet bunları icraya koyar. Yasama
organı yürütmeye, yürütme de yasamaya yardımcı olmalı ve desteklemelidir ki iki güç
arasındaki bu bütünleşme ve uyum sayesinde insaf ve adalet, sağlam ve güçlü şekilde
tesis edilsin ve dünyanın her yeri Cennet’e dönsün.

27. Ey Rabbim, ey Allahım! Dostlarına Dininde sabit olmaları, Yolunda yürümeleri,
Emrine sadık kalmaları için yardım et. İnayetinle, onlara nefsin ve kötü arzuların
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saldırılarına dayanma ve İlahi Kılavuzluğun ışığını takip etme gücü bağışla. Sen
Güçlüsün, Lütfedicisin, Kendi Kendine Var Olan, Verici, Rahim, Aziz, Kerimsin.
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28. Ey Abdülbaha’nın dostları! Hak ve O’nun kulları yaratılmış her şeyden her zaman
bağımsız olmuşlarsa da, Rab, sonsuz lütuflarının bir işareti olarak, kullarına
Kendisine sunulmak üzere belirli bir miktar bağışlama (Hukuk) ayrıcalığını vermiştir;
Allah gerçekten de Her Şeyin Sahibidir ve yaratıklarının vereceği şeylere muhtaç
değildir. Hâlbuki bu sabit paranın teberrusu, insanların sağlam ve sebatkâr
olmalarına ve İlahi bereketin üzerlerine yağmasına sebeptir. Hukukullah, Tanrı’nın
hoş Kokularının yayılmasına, O’nun Sözü’nün yüceltilmesine, hayır işlerine ve kamu
yararına harcanmak üzere Tanrı Emri’nin Velisi aracılığıyla sunulmalıdır.
29. Ey Rabbin sevgilileri! Size düşen görev, adil krallara itaat ve dürüst hükümdarlara
sadakat göstermektir. Dünya hükümdarlarına en yüksek doğruluk ve vefa ile hizmet
ediniz. Onlara itaat ediniz ve iyiliklerini isteyiniz. Onların izni olmadan siyasi işlere
karışmayınız, çünkü adil bir hükümdara hıyanet Allah’a hıyanettir.

30. Budur benim size öğüdüm ve budur size Tanrı’nın buyruğu. Ne mutlu buna göre
davranana!
_____________________________

Ba

(Bu yazılı evrak uzun zamandır toprak altında olduğu için rutubetlenmişti. Günışığına
çıkarıldığında bazı kısımların rutubetten etkilendiği görülünce ve Arz-ı Akdes de
halen büyük bir karışıklık içinde olduğu için, evrak olduğu gibi bırakıldı.)
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Bölüm 2
O’dur Tanrı!

2.

Ey Rabbim, İstediğim, Yalvardığım, Yardımcım, Sığınağım, Kurtarıcım, Barınağım!
Beni ruhu bunaltan musibetlerin, yürek dağlayan felaketlerin, toplantılarını dağıtan
kederlerin, toplumunu perişan eden hastalık ve belaların denizinde boğulmuş
görüyorsun. Sıkıntı beni her yönden sardı. Tehlikeler beni her yönden kuşattı. Felaket
girdaplarına batmış, dipsiz kuyuya düşmüş, düşmanlar tarafından sıkıştırılmış,
akrabalarımın düşmanlık ateşleri içinde yanar hale geldiğimi görüyorsun. O akrabalar
ki, kalpleri ile bu mazluma yönelsinler; cahil ve zalimleri benden uzak tutsunlar;
doğrunun kendilerine ayan olabilmesi, şüphelerinin kalkabilmesi ve açık ayetlerin
yayılabilmesi için Kitap’ta ihtilafa düştükleri şeyleri bu kimsesize sorsunlar diye Sen
kendilerinden kuvvetli bir Ahit ve Misak almıştın.

3.

Fakat ey İlahım Allah, hiç uyumayan gözünle görüyorsun ki Misak’ını nasıl da
bozdular ve ona sırt çevirdiler, Ahdinden nasıl bir nefret ve isyanla saptılar ve ona
ihanet etmeye kalktılar.

Dayanılmaz bir zulümle beni kahretmeye ve belimi bükmeye kalkıştılar, şüphe yaratan
belgeler dağıttılar, aleyhimde yaymadıkları iftira kalmadı. Çekilen sıkıntılar ve
zorluklar daha acı verici hale geldi. Bununla yetinmeyerek, reisleri, Ey Allah’ım,
Kitabına ilaveler ve kesin Kutsal Yazı’nda değişiklik yapmaya ve Yüce Kaleminden
nazil olanı tahrif etmeye kalkıştı. Ayrıca dünyadaki bu mazlum kulun hakkında nazil
ettiklerinin içine, apaçık bir insafsızlıkla, Sana inanmayan ve eşsiz Ayetlerini inkâr
eden kişi için nazil ettiğin şeyi kasıtlı olarak ve art niyetle ekledi. Tüm bunları
yapmaktaki amacı, insanların ruhlarını yanıltmak ve kendilerini Sana adamış
olanların kalplerine şeytanlıklarını fısıldamaktı. İkinci reisleri de kendi el yazısıyla
yazdığı ve mührünü basarak dağıttığı itirafıyla bunu tasdik etti. İlahi! Bundan daha
büyük bir haksızlık olur mu? Bununla da yetinmediler. Gerek mahalli ve gerek civar
hükümetler nezdinde inatla, yalan, karalama ve aşağılayıcı iftiralara başvurdular.
Beni fesat sebebi olarak görmelerini sağlamak ve akılları kulakların duymaktan
tiksineceği şeylerle doldurmak için çabalamaya devam ettiler. Bu yüzden hükümet
ürktü, sultan korktu ve saray kuşkuya kapıldı. Akıllar karıştı, işler altüst ve ruhlar
tedirgin oldu, ıstırap ve keder ateşi bağırları yaktı; Kutsal Yapraklar allak bullak
olarak sarsıldı, gözlerinden yaşlar boşaldı, ahları ve ağıtları yükseldi ve akrabalarının,
hayır, gerçek düşmanlarının ellerine kurban düşen bu mazlum kulun için dövünürken
yürekleri yandı.

Ba
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1.

5.

Rabbim! Her şey benim için ağlarken akrabalarımın dertlerime sevindiğini görüyorsun.
Ey Allah’ım, İzzetine yemin olsun! Düşmanlarımın bazıları bile sıkıntılarıma ve
çektiğim acılara ağladı ve beni kıskananların bazıları hüznüm, garipliğim ve
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6.

7.

Ey İlahım Allah! Dilimle ve tüm kalbimle diliyorum ki onları bu zalimlikleri ve
kötülükleri ve yalanları ve fesatlıkları için cezalandırma; çünkü onlar cahildir,
düşkündür ve ne yaptıklarını bilmiyorlar. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ve hakkı
haksızlıktan ayıramıyorlar. Kendi arzularının peşinden ve içlerindeki en bozulmuş ve
akılsız olanın izinden gidiyorlar. Ey İlahım! Onlara merhamet et, bu zorlu günlerde
onları her türlü beladan koru ve her imtihan ve zorluğu bu karanlık kuyuya düşmüş
kuluna nasip et. Her sıkıntı için beni seç ve beni tüm sevdiklerine kurban et. Ey Ulu
Rabbim! Canım, hayatım, varlığım, ruhum, her şeyim onlara feda olsun. Ey İlahım
Allah! Yalvarı ve yakarı ile sana secde ediyor ve tüm arzumla sana yalvarıyorum ki,
bana acı vereni, fesat çıkaranı ve beni inciteni affet ve bana insafsızlık yapanların
kabahatlerini sil, yok et. Onlara hayırlı armağanlarını lütfet, mutluluk ver, onları
kaygılarından arıt, huzur ve mutluluk bağışla, saadet ver ve ihsanlarını üzerlerine
yağdır.
Sen Güçlüsün, Lütfedicisin, Tehlikeden Koruyansın, Kendi Kendine Var Olansın!

Ey aziz dostlarım! Şu anda büyük bir tehlike içindeyim ve bir saat bile
yaşayacağımdan emin değilim. Bu yüzden bu satırları Tanrı Emri’nin ve Şeriati’nin
korunması, Sözünün himaye edilmesi ve Öğretilerinin muhafazası için mecburen
yazıyorum. Kıdem Cemali’ne yemin olsun! Bu mazlum, kimseye hiçbir şekilde bir kin
gütmez, kimse hakkında kötü duygu beslemez ve dünyanın iyiliği için olmayan hiçbir
söz söylemez. Ancak, Tanrı Emri’ni gözetmek ve korumak benim en önemli
vazifemdir. Bu nedenle ve çok büyük bir üzüntüyle size şunu öğütlüyorum: Allah’ın
Emrini muhafaza edin, O’nun hükümlerini koruyun ve anlaşmazlıktan tamamen
uzak durun. Baha ehlinin (canım onlara feda olsun) inancının temeli şudur: “Hz. Âlâ
(Hz. Bab) Allah’ın birliğinin ve tekliğinin Mazharı ve Kıdem Cemali’nin
Müjdecisi’dir. Cemal-i Ebha (hayatım O’nun sebatkâr dostlarına kurban olsun)
Allah’ın En Yüce Mazharı ve En Kutsal Gerçeğin Doğuş Yeri’dir. Diğer herkes
O’nun hizmetkârıdır ve O’na tabidir.” Herkes En Kutsal Kitap’a ve orada açıkça
belirtilmeyen her şey için Yüce Adalet Evi’ne yönelmelidir. Bu kurumun oybirliği veya
oyçokluğu ile yaptığı her şey, gerçekten de Allah’tandır ve O’nun istediğidir. Bundan
sapanlar gerçekten de ayrılık istemiş, fesat çıkarmış ve Misak’ın Rabbi’nden yüz
çevirmiş olur. Bu Ev’den kasıt, Doğu’da ve Batı’da ahbapların bulunduğu tüm

Ba

8.

B
sı ah
m a
ve i E
s
Da er
ğı ler
tım i
A.
Ş.

kederlerim için gözyaşı döktü. Çünkü bende sevgi ve şefkatten başka bir şey bulmamış,
benden nezaket ve merhametten başka bir şey görmemişlerdi. Beni bela ve sıkıntı
seline kapılmış ve felaket oklarına hedef olmuş görünce, kalpleri acımayla ve gözleri
yaşlarla doldu ve tanıklık ettiler: “Tanrı şahidimizdir ki, biz ondan vefadan,
cömertlikten ve mutlak bir merhametten başka bir şey görmedik.” Karga ötüşlü
Nakızlar ise düşmanlıklarını gün geçtikçe arttırdılar, en keder verici çilelere kurban
olmama sevindiler ve bana karşı harekete geçerek etrafımdaki yürek paralayıcı
olayların keyfini sürdüler.
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ülkelerden, İngiltere gibi Batı ülkelerindeki alışıldık seçim yöntemiyle seçilecek olan
Yüce Adalet Evi’dir.
[Yüce Adalet Evi] Üyelerinin görevi, belli bir yerde toplanmak ve Kitap’ta açıkça
yazılmamış ve farklı görüşlere neden olan tüm sorunları ve açıklığa kavuşmamış
konuları görüşmektir. Verdikleri karar Kutsal Yazılar ile aynı hükümdedir. Adalet
Evi’nin Kitap’ta açıkça belirtilmemiş konularda ve günlük konularda kanun yapma
yetkisi olduğu için aynı şekilde bunları feshetme yetkisi de vardır. Örneğin Adalet Evi
bugün belli bir kanun çıkarır ve uygular ve yüz sene sonra durumlar büyük oranda
değişip koşullar başkalaştığında ise başka bir Adalet Evi, zamanın gereğine uygun
olarak, o kanunu değiştirme yetkisine sahiptir. Bunu yapabilir, çünkü böyle kanunlar
kutsal Metnin bir parçası değildir. Adalet Evi kendi kanunlarını koyar ve fesheder.
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9.

10. Ve şimdi; Tanrı Emri’nin en büyük ve temel öğretilerinden birisi de Nakızlardan
tamamıyla uzak durmaktır; çünkü onların gayesi Tanrı Emri’ni tamamen mahvetmek,
Şeriatini yok etmek ve şimdiye kadar gösterilen bütün çabaları heba etmektir. Ey
dostlar! Size yakışan, Hz. Âlâ’nın çektiklerini hassasiyetle hatırlamak ve Cemal-i
Mübarek’e vefa göstermektir. Tüm bu üzüntülerin, çilelerin ve ıstırapların ve Tanrı
Yolu’nda dökülen tüm o temiz ve mübarek kanların boşa gitmemesi için elden gelen
azami çaba gösterilmelidir. Nakzın Merkezi Mirza Muhammed Ali ve destekçilerinin
verdikleri zararı iyi biliyorsunuz. Yaptıklarından biri, sizin iyi bildiğiniz ve
doğruluğu, Allah’a şükür, erkek kardeşi Mirza Bediullah’ın kendi eliyle yazılan,
mühürlenen ve dağıtılan itirafnamesiyle ispatlandığı gibi, Kutsal Yazı’yı tahrif
etmesidir. Bundan, yani Kutsal Yazı’ya ekleme yapmaktan daha aşikâr bir suç
düşünülebilir mi? Allah’ın doğruluğuna yemin olsun ki, hayır! Onun suçları başka bir
belgede yazılı ve kayıtlıdır. İnşallah incelersiniz.

Ba

11. Kısaca, İlahi Yazı’nın açık metnine göre, bu adamın en küçük bir suçu bile onun
düşmüş bir günahkâr olduğu anlamına gelirken, hangi suç İlahi Yapı’yı yıkmayı
denemekten, Ahit ve Misak’ı bozmaktan, Kutsal Metni çarpıtmaktan, şüphe
tohumları ekmekten, Abdülbaha’ya iftira atmaktan, Allah’ın izin vermediği
iddialarda bulunmaktan, fesat ateşi yakmaktan ve Abdülbaha’nın kanını dökmekten
ve bildiğiniz diğer birçok şeyden daha büyüktür! Şurası açıktır ki, eğer bu adam Tanrı
Emri’nde bölünme yaratmayı başarırsa onu tamamen mahvedecek ve kökünü
kazıyacaktır. Ona yaklaşmak ateşe yaklaşmaktan daha kötü olduğu için, bu adamdan
uzak durun!
12. Süphanallah! Mirza Bediullah kendi el yazısıyla bu adamın (Mirza Muhammed Ali)
nakız olduğunu bildirip Kutsal Yazı’yı tahrif ettiğini ilan ettikten sonra Hak Din’e
dönmenin ve Ahit ve Misak’a sadakat göstermenin kendi arzularına hiçbir şekilde
hizmet etmeyeceğini fark etti. Bu nedenle pişman olup yaptığından üzüntü duyarak
kendi yazdığını gizlice geri toplamaya kalkıştı, Nakzın Merkezi ile birlikte bana karşı
gizlice bir komplo kurdu ve evimde olanları günü gününe ona haber verdi. Hatta son
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zamanlarda meydana gelen kötü olaylarda önemli bir rol üstlendi. Allah’a şükür işler
eskisi gibi düzelmiş ve dostlar biraz huzura kavuşmuştu. Hâlbuki Mirza Bediullah
aramıza geri döndüğü günden başlayarak tekrar fitne tohumları ekmeye başladı.
Çevirdiği entrikaların ve oynadığı oyunların bazıları ayrı bir belgede yazılacaktır.
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13. Bununla beraber amacım, Ahit ve Misak’ta sadık ve sağlam ahbaplara düşen görevin,
bu mazlumun dünyadan ayrılışından sonra, fesadın bu açıkgöz ve faal elemanının
bölünme yaratmaması, gizlice şüphe tohumları ekmemesi ve Tanrı Emri’nin kökünü
kazımaması için uyanık olmaları olduğunu anlatmaktır. Onun arkadaşlığından bin
defa uzak durun. Dikkatli olun ve kendinizi koruyun. Uyanık ve dikkatli olun ve
eğer birisi bu kişiyle açıkça veya gizlice temas kurarsa o kişiyi aranızdan uzaklaştırın,
çünkü bu şahıs mutlaka parçalanma ve fesada neden olacaktır.

14. Ey Tanrı dostları! Tanrı Emri’ni ikiyüzlülerin saldırılarına karşı korumaya tüm
kalbinizle gayret edin; çünkü böyle insanlar doğrunun eğrilmesine ve tüm hayırlı
çabaların aksi sonuç vermesine neden olurlar.

Ba

15. Ey İlahım Allah! Seni, Nebilerini, Resullerini, Evliyalarını ve Mübarek Kullarını
tanık gösteririm ki, Dini’ni gözetsinler, Doğru Yolunu muhafaza etsinler ve Nurlu
Şeriatını korusunlar diye Senin delillerini sevdiklerine kesin bir dille ilan ve her şeyi
açıkça izah ettim. Sen, gerçekten de, Her Şeyi Bilensin, Hikmetlisin!

17

Bölüm 3
O Tanıktır, Her Şeye Yeterlidir.

2.

Ey Allah’ım! Sevgilim, Maksudum! Senin Kapında alçakgönüllülükle duran bu
kulunun başına gelenleri biliyor ve görüyor, kötü niyetli insanların ona karşı
işledikleri günahları biliyorsun; onlar ki Senin Ahdini bozdular ve Misakına sırt
çevirdiler. Gündüzleri nefret oklarıyla acı çektirdiler, geceleri gizlice tuzaklar
kurdular. Şafak vakti Semavi Topluluğu ağlatan işler yaptılar ve akşamları zorbalık
kılıçlarını kınından çekerek insafsızların huzurunda iftira oklarını üzerime
yağdırdılar. Bu mazlum kulun Senin kudretinle ve gücünle ağızlarını kapayabileceği,
sebep oldukları yangını söndürebileceği ve isyan alevlerini durdurabileceği halde bu
kötülüklerine sabretti ve her ıstıraba ve ellerinden çektiği her çileye tahammül
gösterdi.

3.

4.

5.
6.

Ey Allah’ım! Tahammülümün, gösterdiğim sabrın ve suskunluğun, zulümlerini,
kibirlerini ve kendilerini beğenmişliklerini nasıl arttırdığını görüyorsun. İzzetine
yemin olsun, ey Sevgilim! Seni öyle inkâr edip öyle isyan ettiler ki Sözünü insanlar
arasında gereği gibi yüceltmem ve Ebha Melekûtu’nun sakinlerinin sevinç ve
mutluluğuyla taşan bir kalple Senin Mukaddes Eşiği’nde hizmet etmem için beni bir
an bile bırakmadılar.

Rabbim! Bela kadehi üzerime boşalıyor, darbeler her yandan şiddetle üzerime iniyor.
Musibet okları arka arkaya yağdı, felaket mızrakları ardı ardına üşüştü. Bu belalar
kuvvetimi tüketti, düşmanlarının ardı arkası kesilmeyen hücumlarından bende takat
kalmadı. Bu durumlarda hep yalnız, hep tek başıma kaldım. Rabbim! Bana acı, beni
Senin yanına yükselt, bana Şehitlik Kadehinden içir; çünkü yeryüzü, o bütün
genişliğiyle bana artık dar geliyor.
Sen Rahmansın, Rahimsin, Fazıl ve Kerem Sahibisin.

Ey bu mazlumun gerçek, samimi ve vefakâr dostları! Herkes bu mazlumun, dünyayı
aydınlatan Güneş battıktan sonra O’nun kaybıyla yüreği yanarken Misak’ı
bozanların ellerinden çektiği musibetleri ve belaları bilir ve görmüştür.

Hakikat Güneşi’nin vefatından yararlanmak isteyen Allah düşmanları, dünyanın her
tarafında aniden ve tüm güçleriyle saldırıya geçtiler ve Nakızlar, böyle bir zamanda
ve bu musibetlerin ortasında tam bir acımasızlıkla, kötü niyetle ve düşmanlıkla ayağa
kalktılar. Her an bir kötülük yaptılar ve fesatlık tohumları ekmek ve Misak’ın
temelini yıkmak için harekete geçtiler. Ama bu mazlum, bu mahpus, belki vicdan
azabı çekerler ve pişman olurlar diye yaptıklarını örtbas etti. Ancak bu kötü
niyetlilerden çektiği belalar ve gösterdiği sabır, asilerin küstahlığını ve pervasızlığını
öyle arttırdı ki, kendi elleriyle yazdıkları ve şüphe tohumları ektikleri yazılar
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bastırdılar ve bu akılsızca davranışlarının Ahit ve Misak’ı yok edeceği inancıyla tüm
dünyaya dağıttılar.

9.

Bunun üzerine Rabbin dostları tam bir kararlılık ve azimle canlanıp Melekût’un
gücü, İlahi Kudret, kutsal İnayet, sonsuz yardım ve Semavi Lütufla desteklenerek
ayağa kalktılar ve açık deliller, çürütülemez kanıtlar ve Kutsal Yazı’dan apaçık
alıntılarla desteklenmiş yaklaşık yetmiş yazıyla Misak’ın düşmanlarına karşı
koydular ve onların şüphe yaratan ve kışkırtıcı yazılarını çürüttüler. Bunun üzerine
Nakzın Merkezi kendi kötülüğüne mağlup oldu, Allah’ın gazabıyla sıkıntıya düştü,
itibarını kaybetti ve namı Kıyamet Günü’ne kadar lekelendi. Hüsran içindeki kötü
niyetlilerin sonu, rezillik ve sefalettir!
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8.

Ve mücadeleyi kaybedip, Allah’ın sevdikleri aleyhindeki çabalarından ümit kesip,
Misak’ın Sancağını her yerde dalgalanır görünce ve Rahman’ın Misakının gücüne
tanık olunca içlerindeki kıskançlık ateşi anlatılmaz derecede tutuştu. Tüm güçleri,
çabaları, kinleri ve düşmanlıklarıyla başka bir çareye başvurdular, başka bir yol
izlediler, başka bir plan yaptılar. Bu da fitne ateşini hükümetin kalbinde tutuşturmak
ve böylece bu mazlumu, bu mahpusu, anlaşmazlık çıkaran, hükümet aleyhtarı ve
Tacın kindar bir hasmı olarak göstermekti. Umutları, Abdülbaha’nın öldürülmesi ve
isminin yok edilmesiyle meydanın Misak’ın düşmanlarına kalması ve böylece
istedikleri gibi at koşturarak herkese büyük zararlar vermek ve Allah’ın Emri’nin
mabedinin temellerini yıkmaktır. Mukaddes Ağacın tam köküne inen bir baltaya
benzeyen bu hain ve vefasızların davranışları ve tutumları ne fecidir. Buna göz
yumulursa, kısa süre içinde, Tanrı Emri’ni, Tanrı Sözü’nü ve kendilerini yok ederler.

10. Bu yüzden, Tanrı’nın dostları bu kişilerden tamamen uzak durmalı, kaçınmalı, hile ve
şeytanca laflarının önüne geçmeli, Tanrı Şeriatini ve dinini korumalı, tek başlarına ve
hep birlikte Allah’ın tatlı kokularının ve Öğretilerinin ellerinden geldiğince
yayılmasına çalışmalıdırlar.

Ba

11. Bir kişi veya herhangi bir toplantı Allah’ın Işığının yayılmasına engel olursa,
ahbaplar yol gösterici olmalı ve şöyle demelidir: “Allah’ın armağanlarının en büyüğü
Tebliğ’dir. Tebliğ bize Allah’ın Rahmetini çeker ve ilk görevimizdir. Nasıl olur da
kendimizi böyle bir armağandan mahrum bırakırız? Hayır, yaşamlarımızı, malımızı,
mülkümüzü, rahatımızı, huzurumuzu, her şeyimizi Cemal-i Ebha için feda edip Tanrı
Emri’ni tebliğ edelim.” Ancak, Kitap’ta da yazılı olduğu gibi, dikkat ve sağduyu elden
bırakılmamalı, perde hiçbir surette aniden yırtılmamalıdır. Bahau’l-Ebha üzerinize
olsun.
12. Ey Abdülbaha’nın vefakâr dostları! İki kutsal ve Rahmani Ağaçtan yeşeren o
gencecik dal ve o iki ağacın meyvesi olan Şevki Efendi’ye azami özen gösterin, öyle ki
parlaklığıyla göz kamaştıran yaratılışı ümitsizlik ve üzüntü tozuyla lekelenmesin ve
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her geçen gün daha mutlu, daha neşeli ve daha ruhani şekilde bereketli bir ağaç haline
gelsin.
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13. Abdülbaha’dan sonra Tanrı Emri’nin Velisi olduğu için, Afnan, Emrin Elleri
(direkleri) ve Tanrı’nın aziz dostları O’na yönelmeli ve itaat etmelidir. O’na itaat
etmeyen Allah’a itaat etmemiştir; O’na arka çeviren Allah’tan arka çevirmiştir ve
O’nu inkâr eden Hakk’ı inkâr etmiştir. Kimsenin bu sözleri yanlış yorumlamaması ve
Hz. Bahaullah’ın Suudundan sonra bir bahaneyle isyan bayrağını kaldırıp yanlış
yorum kapısını ardına kadar açan Nakızlar gibi davranmaması için tetikte olun.
Kimseye, kendi fikrini veya şahsi kanaatini açıklama hakkı verilmemiştir. Herkes
kılavuzluk için Emrin Merkezi’ne ve Adalet Evi’ne yönelmekle yükümlüdür. Bunlar
dışındaki bir şeye yönelen, feci bir hata içindedir.
14. Bahau’l-Ebha üzerinize olsun.

“Herkesin bir vasiyetname yazması farz kılınmıştır. Vasiyetname sahibi bu belgenin başını İsm-i
Âzam’la süslemeli, Zuhurunun Doğuş Yeri’nde Allah’ın tekliğini itiraf etmeli ve eğer arzu ederse,
övgüye değer şeyden bahsetmeli ki, Emir ve Varlık âlemlerinde kendisi için bir tanık ve Yüce
Koruyucu ve Emin Rabbinin yanında bir hazine olsun.”
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