
 ِبْســـِم اهلِل الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
7 Haziran Milletvekili Seçimlerinde Oy Kullanmak Şer’an Haram ve 

Laik Rejimin Bekasına Hizmettir 

Seçim, kelime manasıyla tercih yapmaktır ve İslam’a göre vakıasında haramlık olmadığı sürece de 

mübahtır. Nitekim Hûlefa-i Râşidin dönemindeki Halifeler de seçimle müminlerin emiri olmuşlardır. 

Ancak seçim vakıasının mübah olması, her seçimin mübah olacağı anlamına gelmez. Zira günümüzdeki 

seçimler, “demokratik seçimler” mahiyetindedir ve “seçim” kavramının mübahlığından ötürü küfür 

sistemi olan demokrasi meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Demokrasi, İslam’a aykırı bir sistemdir ve hâşâ 

hüküm koyma noktasında insanları Allah Azze ve Celle’den daha ehil görmektedir. Yine egemenliği 

kayıtsız ve şartsız insana vermekte, böylece Allah’ın hâkimiyetini yok saymaktadır. Çünkü vekil tayin 

edilen milletvekilleri, Allah ve Rasulünün açıkça hüküm verdiği birçok meseleyi hiçe sayarak, yeni 

hükümler ihdas etmektedirler. Örneğin Allah ve Rasulü içkiyi, zinayı, faizi, kumarı vb. birçok şeyi haram 

kıldığı halde, demokratik sistemlerde milletvekilleri bunları meşru kılmaktadır.  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى
ِبيًناالمَُّه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمرِِهْم َوَمن َيْعِص المََّه َوَرُسوَلُه َفقَ  ْد َضلَّ َضََلًَل مُّ   “Allah ve Rasulü bir işe hüküm 

verdiği zaman, ne iman eden erkek için ve ne de iman eden kadın için o işte seçme hakkı yoktur. Her 

kim Allah ve Rasulü’ne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” [Ahzab 36]  

Öte yandan aklen bakıldığında da demokrasinin toplumları aldatan koca bir yalan olduğu aşikârdır. 

Zira bugün demokrasi, sömürgeciliğin ana sütunlarından biridir ve tüm dünya çapında mazlum halkları 

köleleştirmek için kullanılmaktadır. Batılı devletlerin dünyaya pazarladıkları bu rüya, kendi ülkelerinde 

bile kaos ve yıkıma yol açmıştır. Beşer mahsulü kanunlar, insan fıtratına ve Allah’ın yarattığı tabiata 

aykırı olduğundan, tüm toplumsal düzenler altüst olmuş ve insan insanlığından çıkmıştır.  

Ey Müslümanlar! Demokrasinin ve demokratik seçimlerin vakıası her akıl sahibi nezdinde gayet 

açıktır. Bu fasit rejim, Osmanlı Hilafet Devleti’nden sonra biz Müslümanlara zorla dayatıldı. O halde bu 

küfür sisteminin bekasını uzatacak olan seçimlerden uzak durun! Zira bu seçimlerde oy kullanmak 

İslam’a göre haramdır ve laik rejimin bekasını uzatmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bugüne kadar ki 

uygulamalarından da anlaşılacağı gibi, bu sistemin İslam ile hiçbir alakası yoktur. Çünkü İslam, hayatın 

her alanını kapsayan hükümler ortaya koyan eksiksiz bir nizamdır. Demokrasi ise, Allah’ın hükümlerini 

değil, insanın hükümlerini kabul eder. Bu ise apaçık İslam’a karşı bir savaştır. Batılıların İslam 

topraklarını işgal ederken “demokrasi getirmeye geldik” demeleri de bundandır. Demokrasi, insanları 

Allah’a kulluktan kula kulluğa götürmekte, Allah’tan başka ilah olmadığı halde beşeri ilahlaştırmaktadır. 

Ey Müslümanlar! Allah Azze ve Celle bizi yaratmış ve başı boş mu bırakmıştır! İnsanın huzur ve güven 

içerisinde yaşayacağı hükümler belirlememiş midir? Yada laiklerin dediği gibi Allah’ın hükümleri çağdışı 

mı kalmıştır? Elbetteki hayır! İşte tüm bunlardan dolayı demokrasiyi reddedin ve 7 Haziran seçimlerine 

asla katılmayın. Çünkü bu, her şeyden önce büyük bir günah ve ağır bir vebaldir. Siz birilerini vekil seçip 

meclise gönderdikten sonra onların çıkaracakları kanunların, yapacakları uygulamaların ve iştirak 

edecekleri yolsuzlukların günahı sizin boynunuzda olacaktır. Çünkü oy kullanmak vekâlet vermektir ve 

vekil asıl gibidir. O halde onların süslü sözlerine aldanmayın ve boş vaatlerine kanmayın. Kimileri 

milliyetçi, kimileri muhafazakar, kimileri ekonomik, kimileri de demagojik söylemlerle sizleri 

kandırmaya ve bu fasit rejimin bekasını sağlamaya çağırmaktadır. Bunlara aldanmayın ve Allah’ın 

hükmünden başka hüküm arayanlara destek vermeyin, cürümlerine ortak olmayın.  َأَفُحْكَم اْلَجاِهِميَِّة َيْبُغوَن َوَمْن
 ,Yoksa onlar cahiliye yönetimini mi arıyorlar? İyi anlayan bir topluma göre“  َأْحَسُن ِمَن الّمِه ُحْكًما لَِّقْوٍم ُيوِقُنونَ 

yönetimi Allah'tan daha güzel kim vardır?” [Mâide 50]  

Ey Kardeşlerimiz! Demokratik sistemde zillet içinde bir yaşam için oy kullanmak yerine, Raşidi 

Hilafet Devletinde izzetli bir yaşam için Hizb-ut Tahrir’e destek verin.  
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