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Bismih Teala
Beşerî toplumun özünde, başından sonuna kadar bir bütünlük hüküm sürmektedir ve toplumun
bugünü bir taraEan geçmiş deneyimlere dayanarak, diğer taraEan geleceğe dikkatle teveccüh etmek
ve gelecek için doğru bir strateji ile hazırlanır. Geçmişine bakan ve gelecek için açık bir vizyona sahip
olan böyle bir toplum, geçmiş hadiselerden ibret alacak ve geleceğin güzel olaylarından
faydalanacakLr.
Umutsuzluk çığlıkları atan ve insanlığın geleceğini karanlıklar içinde tasvir eden münadilere rağmen,
insanlar Ntratlarının derinliklerinde güvenli ve adalet dolu bir geleceği müjdeleyen umut ışığını bulur.
Bu ﬁtrî umut, insanın evrensel bir toplumu bekleyiş içinde olduğunun bir kanıLdır. Bu evrensel
toplumda tüm bireyler eşitlik, kardeşlik ve barış içinde yapmacık sınırlardan ve mesafelerden
bağımsız olarak her türlü baskıdan uzak temiz ve müreﬀeh bir yaşam sürecekler.
Bu ideal insan toplumunun gerçekleşmesi, ilahi dinlerin vaat eQği parlak gelecekRr. Son peygamber
Hz. Muhammed (s.a.a) bu gerçeği açık ve net ifadelerle mehdevî toplum başlığı alLnda beyan
etmişRr.
İnsanlığın bu umudu ve Peygamberlerin vaadi bir gün Allah’ın iradesiyle gerçekleşecek olsa da bu
bizleri o parlak geleceğin geçekleşmesi için bireysel ve toplumsal olarak kendimizi yeRşRrmekten
alıkoymamalıdır.
İnsanların ilahî ve insanî makamlarını tehdit eden çirkin amel ve huylardan ruhlarını arındırmaları ve
insanî erdemler ve Peygamberlerin öğreRleri doğrultusunda kendilerini yeRşRrmeleri, böyle bir
nurani toplumun gerçekleşmesi için görevleridir.
Aynı şekilde bilimin ilerlemesi, küresel sağlığın gelişRrilmesi, adaleRn ve insanların eşitliğinin
desteklenmesi gibi insanî değerlerin gerçekleşmesi için insanların yardımlaşması bir taraEan, öte
yandan yoksulluk, yolsuzluk, her türlü ayrımcılık, baskı ve tahakküm gibi unsurlarla mücadele, Allah
taraNndan vaat edilen aydın geleceğe ulaşma yolunda bütün insanların sosyal görevidir.
Her yıl Şaban ayının ortası dünyadaki Şii Müslümanlara, varlığı ideal insanî toplumunun
gerçekleşmesinin merkezi ve Allah‘ın değişmez vaadi olan mükemmel insanın doğum yıldönümünü
haLrlaLyor. İmam Mehdi, Şii Müslümanların inancında ve Peygamber Efendimizin (s.a.a)
öğreRlerinde insanların son umudunu gerçekleşRrecek rehberdir. İnsanlık, bir gün güvenlik, özgürlük,
adalet, maneviyat ve saadeR O‘nun liderliği alLnda yaşayacakLr.
Bu kutlu günü bütün insanlığa özellikle İslam dünyasına ve Şii Müslümanlara tebrik ediyorum ve
herkesi özellikle de Şii Müslümanları koronavirüs (Covid 19) salgınıyla ortaya çıkan bu küresel sağlık
krizinden kurtulmak için Allah’a dua etmeye, ilmî merciler taraNndan tavsiye edilmiş sağlık
kurallarına uymaya ve mehdevî öğreRler gereği bu krizi aşmak için tüm kapasitelerini diğer insanlara
yardım etmek ve manevi hizmetler sunmak için kullanmaya davet ediyorum. Çünkü sağlığı ve
güvenliği toplumda yeniden sağlamak için küresel bir çaba harcamak, ideal mehdevî toplumun
kurulmasını bekleyenlerin görevlerinden biridir.
Yüce Allah'tan mehdevî toplumdan faydalanmak için gerekli bireysel ve sosyal hazırlıklarda
hepimizeyardım etmesini diliyorum.
Mahmood Khalilzadeh
Almanya Şii Federasyonu Başkanı

