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İlahi vahiy sürecinde Tanrı Mazharları, Allah’ın 
Sözünü ve İradesini insanlara ileten özel ve yüce 
Varlıklardır. Tanrı ışığını tüm ihtişamı ile yansıtan 
bu mükemmel aynalar bizleri, zihinsel ve ruhani 
olarak gelişmemiz için ihtiyaç duyduğumuz enerji 
ve güç ile donatırlar. Bu çağın Tanrı Mazharı 
olan Hz. Bahaullah’ın vahyi ile tüm dünyaya 
yepyeni güçler salıverilmiş ve insanlık tarihinde 
yepyeni bir sayfa açılmıştır. Hz. Bahaullah’ın 
görevi, bir bütün olarak tıpkı bir canlı organizma 
gibi olan insanlığa, içinde bulunduğu elem dolu 
karışıklık ve karanlıktan çıkmasını sağlayacak 
ruhani kılavuzluk, enerji ve bilgiyi sağlamak 
ve ruhani ve maddi olarak refah içinde olan bir 
dünya medeniyeti inşa etmektir.  O’nun mesajının 
birey ve toplumlarda yarattığı muazzam etki, 
dünyanın her yerindeki türlü olumsuzluklara 
rağmen daha şimdiden görülmektedir. 
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Hz. Bahaullah’ın zuhurunun ana amacı, 
tüm insanlığın evrensel değerler etrafında 
birleşerek ortak bir hedefe ulaşmak için 
işbirliği yaptığı, adaletin, barışın ve refahın 
hâkim olduğu, kadın erkek eşitliğinin 
tüm yönleriyle hayata geçtiği, hiçbir 
milliyet, sınıf, cinsiyet, ırk ya da ülkenin 
herhangi bir ayrıcalığı olmayan yeni 
bir dünya medeniyetinin kurulmasıdır. 
Hz. Bahaullah’ın öğretilerine göre 
bu medeniyetin kurulmasına katkıda 
bulunmak her bireyin görevi olup ulaşılan 
uygarlık seviyesinin nimetlerinden adil ve 
eşit bir şekilde yararlanmak ise herkesin 
hakkıdır.
Bu vizyondan ilham alan tüm dünyadaki 
Bahai toplumu, Hz. Bahaullah’ın öğretileri 
ve gösterdiği hedef  doğrultusunda sadece 
Bahailerle değil, tüm dünyadaki çocuklar, 
gençler ve yetişkinlerle el ele Allah’ın 
Yaratıcı Söz’ü üzerinde çalışmakta 
ve bu çalışmalardan elde ettikleri 
anlayışı hem özel yaşamlarında hem de 

YENİ BİR DÜNYA MEDENİYETİ
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toplumsal sorunların çözümünde nasıl 
kullanabileceklerine dair deneyimlerini 
arttırmaktadır. Bu çalışmalar içerisinde 
gerek dua toplantıları düzenleyerek 
gerekse de dostlarıyla bir araya gelerek 
ön yargıları aşma, insan hakları, eşitlik, 
sağlık ve çevre kirliliği gibi toplumsal 
problemlerin çözümü doğrultusunda 
çeşitli sosyoekonomik projelere ve bu 
alanlarda yürütülen toplumsal diskurlarda 
yer almaktadırlar.
Günümüzde dünyanın her köşesinde 
milyonlarca insanın yaşamlarına yön 
veren ve daha iyi bir dünya idealini 
hayata geçirmek için çaba göstermeye 
teşvik eden Yazıların kaynağı olan Hz. 
Bahaullah yaşamının sonuna doğru bir 
ziyaretçisine şunları dile getirmiştir:

Sadece dünyanın iyiliğini ve ulusların mutluluğunu 
arzu ediyoruz… Tüm uluslar inançta birleşmeli 
ve tüm insanlar kardeş olmalı; insanlar arasındaki 
sevgi ve birlik bağları güçlenmeli; dinler arasındaki 
ayrılıklar bitmeli ve ırk farklılıkları kaldırılmalı — 
Bunda ne kötülük var? … Ancak, böyle olacaktır; 
bu yararsız çekişmeler, bu harap edeci savaşlar 
bitecek ve “En Büyük Barış” gelecektir…

Hz. Bahaullah’ın Makamı, Akka
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Dinlerin Birliği 
Tüm ilahi dinlerin temeli birdir. Fakat 
insanlık binlerce senedir bazı şekil 
farklılıklarına bağlanarak inançlar 
arasında bölünmüştür. Barış ve adaletin 
hâkim olacağı bir dünya ancak “bütün 
milletlerin tek bir davada ve müşterek 
bir dinde birleşmeleri” ile mümkün 
olabilecektir.

Hz. Bahaullah’a göre Peygamberlerin 
“şahısları, sözleri, memuriyetleri, 
davranışları arasında en ufak bir fark 
gözetenler, Tanrı’yı inkâr, ayetlerini ret ve 
Elçilerinin Emrine ihanet etmiş olurlar.”

HZ. BAHAULLAH’IN BAZI ÖĞRETİLERİ
İnsan Âleminin Birliği
Hz. Bahaullah’ın tüm öğretilerinin 
merkezinde “insan âleminin birliği” 
ilkesi yatar. Buna göre hangi millet, ırk 
ya da cinsiyetten olursak olalım, hepimiz 
sevgi dolu ve merhametli aynı Tanrı’nın 
yarattığı varlıklarız. Bu nedenle kimse 
kimseden üstün veya ayrıcalıklı değildir. 
Eğer bir üstünlükten bahsedilecekse bile, 
bunun ölçüsü bireyin ne kadar erdemli bir 
hayat yaşadığı ve yakın çevresine, ülkesine 
ve daha geniş ölçekte de tüm insanlığa ne 
tür hizmet ve katkıları olduğu olmalıdır.

Hz. Bahaullah, dünya halkları arasında 
birliğin ve barışın, insan tabiatının 
birliğini yansıtacak bir küresel toplumun 
temellerini atmak suretiyle mümkün 
olabileceğini ifade eder.

Hangi ırk veya dinden olurlarsa olsunlar, 
dünya insanlarının ilhamlarını aynı semavi 
Kaynak’tan aldıkları ve tek bir Allah’ın kulları 
oldukları konusunda hiçbir kuşku olamaz. 

İnsanlığın bugünkü koşulları, ihtiyaçları ve 
kapasitesi doğrultusunda  Hz. Bahaullah’ın 
sunduğu bazı temel öğretileri aşağıdaki 
gibi özetlemek mümkündür.

Dostlar! Birlik çadırı kuruldu; birbirinize 
yabancı gözüyle bakmayınız. Hepiniz bir ağacın 
meyveleri ve bir dalın yapraklarısınız
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Kadın Erkek Eşitliği
Hz. Bahaullah’ın en güçlü ifadelerle 
vurguladığı bu öğreti, kadın erkek 
eşitliğinin sadece toplumun iyiliği için 
ulaşılması arzu edilen bir durum olmayıp 
insanın varoluşu ile ilgili mutlak bir doğru 
ve tavizsiz şekilde uygulanması gereken 
temel bir insan hakkı olduğu anlayışını 
da temsil eder. Zira insanın gerçek yaşamı 
ruhunun yaşamıdır ve ruhun cinsiyeti 
yoktur.

Genel Eğitimin Zorunluluğu
Medeniyetin kalbinde, toplumsal 
gelişimin kaynağı olan bilgiyi üretmek 
ve hayata geçirmek yatar. Hz. Bahaullah 
kadın erkek herkesin hakkı ve görevi olan 
bilgi edinmenin insanlığın yükselişine 
sebep olan kanatlar olduğunu savunur.

İnsan en üstün Tılsımdır. Ne var ki uygun bir 
eğitimden yoksunluk, onu özünde var olandan 
mahrum bırakmıştır… İnsana kıymetli 
mücevherlerle dolu bir maden gözüyle bakınız. 
Onun hazinelerini ortaya çıkaracak ve insanlığı 
bundan faydalandıracak olan şey yalnız ve 
yalnızca eğitimdir.

Kadın ve erkek Tanrı’nın gözünde 
eşit olmuş ve daima eşit olacaklardır.

Bahai Mabedi, Amerika Birleşik Devletleri  Bahai Mabedi, Avustralya
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Bilim ve Dinin Uyumu
Hz. Bahaullah, inanç ve akıl ya da din 
ve bilim arasında tam bir uyum olması 
gerektiğini söyler. Bilim maddi dünyanın 
gerçeklerini din ise tüm varlık âleminin 
gerçeğini araştırır. Bilim ile uyum içinde 
olmayan bir inanç kör bir fanatiklik ve 
taassubu getirir. Din ile uyum içinde 
olmayan bir bilimse insanlığı en derin 
materyalizm cehennemine mahkûm eder.  
İnanç ve akıl insan ruhuna has vasıflardır 
ve Allah’ın insanlara verdiği en büyük 
iki armağan, en güvenilir iki kılavuzdur. 
Bu nedenle gerçek din, bilimle uyum 
içerisindedir. Çünkü gerçek tektir ve din 
ile bilim bu gerçeği araştırmamıza yardım 
ederler.

Ey İnsan Oğulları! Bilir misiniz sizi niçin bir 
topraktan yarattık? Kimse kimseye iftihar etmesin 
diye. Her an yaradılışınızı düşününüz. Mademki 
Biz sizi aynı şeyden yarattık, sizin de tek bir 
şahıs gibi olmanız gerektir; şöyle ki, tek bir ayakla 
yürür, tek bir ağızla yer, tek bir toprakta oturur 
gibi davranmalısınız…

Ön Yargıların Terk Edilmesi
Barışçıl ve adil bir dünya isteyenlerin her 
türlü etnik, milli, dini ya da sınıfsal taassup 
ve ön yargıdan arınması şarttır. 

Bahai Mabedi, SamoaBahai Mabedi, Hindistan
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İlerleyen yıllarda Hz. Bahaullah (Allah’ın 
Nuru) unvanını alacak olan Mirza 
Hüseyin Ali, 1817 yılında İran’ın başkenti 
Tahran’da dünyaya geldi. Varlıklı bir 
ailenin çocuğu olmasına rağmen rahat 
bir yaşam sürmekle hiçbir zaman 
meşgul olmadı. Nitekim babası gibi İran 
sarayında üst düzey bir görev üstlenmesi 
teklif  edilince bunu geri çevirdi zira 
Kendisi zamanını ezilenlere, hastalara ve 
fakirlere adama arzusu içerisindeydi.
Hz. Bahaullah, ilk ilahi vahyini aldıktan 
sonra İran hükümdarlığı tarafından o 
günkü Osmanlı toprakları içerisinde olan 
Bağdat’a ailesiyle birlikte gönderildi. 
Böylece 1892 yılında vefat edene kadar 
Osmanlı topraklarında geçecek ve eziyet 
ve zorluklarla dolu olan kırk yıllık bir 
sürece başlayacaktı. Bağdat’ta yaklaşık on 
sene kaldıktan sonra yine İranlı yetkililerin 
baskıları sonucu, 1863 yılında Osmanlı 
İmparatorluğu tarafından İstanbul’a 
getirildi. 

HZ. BAHAULLAH’IN YAŞAMI

Tahran Şehri, Hz. Bahaullah’ın doğduğu bölge, 1817

İstanbul’dan Edirne’ye giderken 
Hz. Bahaullah’ın geçtiği Büyükçekmece Köprüsü
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Mardin, Diyarbakır, Sivas, Tokat ve 
Samsun gibi çeşitli şehirlerden geçerek 
yapılan yaklaşık üç buçuk aylık bir 
yolculuğun ardından aynı yıl içinde 
İstanbul’a ulaştı. 
Hz. Bahaullah, İstanbul’da birçok devlet 
yetkilisi tarafından ziyaret edilerek büyük 
bir saygı görmüş olmasına rağmen İranlı 
yetkililerin Osmanlı İmparatorluğuna 
tekrar yaptığı baskılar sonucu dört ay 
sonra, sert kış koşullarında bu kez de 
Edirne’ye sürgüne gönderilmesine karar 
verildi. Dört buçuk yıl süren Edirne 
dönemi, İlahi Mesajını açıkladığı Bağdat 
günleriyle kıyaslandığında, hem dünya 
toplumunun ihtiyaçları ve ıslahı hem de 
gelecekte kurulacak topyekûn yeni bir 
medeniyet gibi toplumsal meselelere ilişkin 
Yazılarındaki artışla dikkat çekmektedir. 
Bu dönemde Hz. Bahaullah tüm dünya 
liderlerine ve yöneticilerine gönderdiği 
mektuplarla Bahai Dini’ni bizzat Kendisi 
ilan etti. Ayrıca insanlığın geleceğini 
şekillendirecek olan ve “Hz. Bahaullah’ın 
Dünya Düzeni” olarak adlandırılan 
sistemin temellerini Edirne’de attı. 

Constantinopolis, şimdiki adıyla İstanbul, 1863  
Hz. Bahaullah’ın Karadeniz’den giriş yaptığı Samsun İskelesi
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1868 yılında Hz. Bahaullah, ailesi 
ve inananlarıyla beraber o zamanlar 
Osmanlı İmparatorluğunun sınırları 
içerisinde bulunan ve bir kıyı kasabası 
olan Akka’ya gönderildi. Yaşamının 
bundan sonraki dönemi 1892 yılında 
yetmiş beş yaşında vefat ettiği güne kadar, 
farklı ırklardan, bambaşka dini geçmiş ve 
kültürlerden gelen milyonlarca insanın 
yaşamını kökten değişime uğratmaya 
bugün de devam eden çok zengin eserler 
bırakarak sonlandı.
Hz. Bahaullah’ın hayatı, tüm Tanrı 
peygamberlerinin yaşamları gibi zorluklar 
ve eziyetlerle nitelenebilir fakat bunun 
tüm insanlık için anlam ve önemini Kendi 
sözlerinden anlamak mümkündür: 
“Ey Tanrı’nın birliğine inananlar! Biz zilleti 
kabul ettik ki siz izzet bulasınız; Biz darlığa 
katlandık ki siz bolluğa çıkasınız.”

Akka hapishanesinde Hz. Bahaullah’ın 
kaldığı hücrenin restore edilmiş hali

Hz. Bahaullah’ın Akka’da 
kaldığı evin restore edilmiş haliAkka Şehri  
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Bollukta bol verici darlıkta şükredici ol.
Komşunun güvenine layık ol, ona güler yüzle 
bak. Fakirlere hazine, zenginlere öğütçü, 
yoksulların feryadına yetişici ol. Verdiğin sözün 
mukaddesliğini ihlal etme. Hükmünde insaflı, 
sözünde çekingen ol. Kimseye haksızlık etme, 
herkese karşı halim ol. Karanlıkta yürüyenlere 
lamba, kederlilere sevinç, susuzlara deniz, 
darda kalanlara melce, mazlumlara destek 
ve koruyucu ol. Her hareketinde doğruluk ve 
dürüstlük kılavuzun olsun. Gariplere yurt, 
dertlilere derman, mültecilere kale ol. Körlere göz, 
yolunu şaşırmışlara hidayet meşalesi ol. Hakikat 
çehresine ziynet, vefa alanına taç, hakseverlik 
mabedine direk, beşer cismine can, adalet 
ordusuna sancak, fazilet ufkunda yıldız, gönül 
toprağına şebnem, bilgi denizinde gemi, iyilik 
semasında güneş, hikmet tacında mücevher, asrın 
fezasında ay, tevazu ağacında meyve ol. Seni 
kıskançlık kızgınlığından ve adavet soğuğundan 
korumasını Tanrı’dan dileriz. O, gerçekten 
yakındır ve çağıranlara cevap vericidir.
       

Rızvan Bahçesi,  Akka

Hz. Bahaullah’a Ait Bazı Dualar Hz. Bahaullah’a Ait Bazı Dualar
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İlahi! İlahi! İnsanların kalplerini birleştir. 
Büyük maksadını onlara açıkla. Emirlerine 
uyup yasalarına bağlı kalsınlar. Onlara 
işlerinde yardım et. Sana hizmet etmek için 
onları kuvvetlendir. İlahi! Onları kendi hallerine 
bırakma, onlara irfan nurunla yol göster. 
Sevginle kalplerini sevindir. Sen gerçekten 
onların yardımcısısın, onların Rabbisin. 
      

Bahai Bahçeleri, Hayfa
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