HİLAFET - F.GÜLEN
GEL EY HİLAFET!

HİLAFET
Gel ey, gül yüzlü, gümüş tenli, gözleri ela!
Gel ey, bahçemde salınan kamet-i bala!
Uçup gittiğin günden beri hiç göz yummadan,
Hayalinle oynaşıyorum gurupta hala…
Dönüp geleceksin diye hep bekleyip durdum,
Uçup gittiğin yolda herkese seni sordum,
Bilsen ruhumda seninçün neler kurdum..!
Hayalinle oynaşıyorum ey gül-i rana…
(Kırık Mızrap; M. Abdülfettah Şahin; Sh:196)

HİLAFETİN AVANTAJLARI

Yeni yazılan eserlerde hilafetle çok şey kaybettiğimiz vurgulanıyor. Bundan sonra da bu mevzu avantaj olabilir. (…) Müslümanları
temsil etmesi açısından hilafet, dünyada hiçbir idarenin ulaşamayacağı şekilde evrenseldir. Başta alem-i İslam elde birdir ve bu
dünyaya bağlayıcılığı var.
(Video Bant Çözümleri-2; M. Fethullah Gülen; Sh:379)

HİLAFET ARTIK İMKANSIZDIR

Hilafet ve saltanat geçmişte kalmış idari şekillerdir ve İslam bu nev’i (tür, SA) idari nizamdan yanadır şeklinde bir kaide de yoktur.
Ben, “eski hal muhal, ya yeni hal, ya izmihlal” (eski durum imkansız, ya yeni durum, ya yok olmak, SA) düsturuna inanmış bir
insanım.
(İftiranın Değişmeyen Mantığı; Lynne Emily Webb; Sh:112)

HİLAFET, SÜPER GÜÇLERİN BİR OYUNU

(Mehmet Gündem): “Halifelik denilince ilk akla gelen İslami hareketler oluyor, hatta geçen sene (2004) 3 Mart’a farklı anlamlar
yükleyenler oldu.” Esas önemli olan mesele Müslümanlığın milimi milimine yaşanmasıdır. Böyle hayati bir taraf varken,
polemiklere sebebiyet vermek için tali meselelerin, her zaman münakaşası yapılabilecek tarihi konuların öne çıkartılması doğru
değildir.
Bir kısım ehl-i iman, ehl-i İslam dostlar bu işin üzerinde duruyorlarsa şayet, onların da kim tarafından kurulduğunu
bilemeyeceğim. Sanki Emeviler, Abbasiler döneminde hakkıyla hilafet mi varmış? Yezid, Velid ve benzerleri hilafeti hakkıyla
temsil etmişler mi ki, şimdi neden olmuyor diye meselenin münakaşası yapılsın?
Ayrıca, bu tür tartışmalar, Müslümanlığı yaşayamayan insanların kendi boşluklarını doldurma ve ayıplarını kapama adına farkında
olarak ya da olmayarak ortaya koyduğu bir gayret te olabilir. Eğer böyle bir şey varsa farklı açılardan incelenmesi lazım…
“Bildiğiniz gibi Büyük Ortadoğu Projesi’yle ilgili bir tarafı da var…”
Evet, zannediyorum bir kısım süper güçler hilafet meselesini çıkartarak, bir de onu vuruşma ve sürtüşme meselesi yapmak
istiyorlar.
(Fethullah Gülen’le 11 Gün; Mehmet Gündem; Sh:167)

