
 
Ne oluyor Size Ne Biçim Hüküm Veriyorsunuz Öyle? 

Demokrasi Şöleni, Allah’ın İndirdiğinden Başkasıyla Yönetimi Kutlamak ve Sevinmektir 
  
16 Ekim 2016 Pazar akşamı Sabah, yayımladığı emirlik kararnamesiyle ümmet meclisini 

feshetti. Ardından 26 Kasım 2016 Cumartesi günü seçimler yapılmasına ilişkin bir kararname 
yayınladı. Seçim kararına müteakip ülke, meclis adaylarının seçim kampanyasına tanık oluyor. 
Seçim kampanyalarına demokrasi şöleni adıyla medya da eşlik etmektedir.  

Allah Subhânehu ve Teâlâ Muhkem Kitabında şöyle buyuruyor:  

  “Hüküm ancak Allah’ındır. O hakkı anlatır ve O, doğru 

hüküm verenlerin en hayırlısıdır.” [Enam 57] Yine Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:  

  “Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü 

istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için, kimin hükmü Allah’ınkinden daha 
güzeldir?” [Maide 50] 

Demokrasi sözcüğü, Batılı bir terimdir. “Halkın halk tarafından yönetimi” demektir. 
Demokraside egemenlik halka aittir. Halk, mutlak efendidir ve otoritelerin kaynağıdır. Egemenliğe 
sahip olan halk, seçtiği milletvekilleri aracılığıyla yasa ve kanunlar yapar. Otoritelerin kaynağı 
olması hasebiyle de tayin ettiği yöneticiler aracılılığıyla da bu yasa ve kanunları uygular. 

Demokrasi, İslam inancına ters bir doktrine dayanır. İslam’a göre insan, hayat ve kâinat bir 
yaratıcı tarafından yaratılmıştır. İnsan, bu hayattaki eylemleri nedeniyle Kıyamet günü hesaba 
çekilecektir. Eylemleri Allah’ın helal kıldığını uygun olursa, hanesine sevap yazılacak, aykırı 
olursa da ceza görecektir. Demokrasi ise dinin hayattan ve devletten ayrılması temeline dayanır. 
Yani yaratıcının bu hayatla ilişiğini koparır.  

Demokratik sistemde eylem ve eşyaları güzel ve çirkin diye nitelemek, akla mahsustur. 
İslam’da ise tam tersidir. Eylemler ve eşyaları güzel ve çirkin diye nitelemek, Şeriata mahsustur. 
Şeriatın güzel gördüğü güzel, çirkin gördüğü de çirkindir. 

Bu nedenle demokrasi, İslam akidesi ve Şeriatı ile çelişmektedir. Bozuktur, insanların işlerini 
güdemez, sorunlarını çözemez ve çıkarlarını gerçekleştiremez. Çünkü demokrasi, aciz, eksik ve 
sınırlı bir insanın ürünüdür. Eksiklikten münezzeh İslam ise insanların işlerini mükemmel şekilde 
güder, sorunlarını harikulade çözer, çıkarlarını gerçekleştirir. İslam, tüm zaman ve mekânların 
sorunlarına ilişkin hükümler içermektedir. Çünkü İslam, insan, hayat ve kâinatın yaratıcısı olan 
Rab katından gelmiştir.  

 
Ey adaylar! 
 
Biliyor musunuz, kanunları onamak ya da reddetmek olsun yasamaya ortak olmak, Allah’ın 

Şeriatını dışlamak ve Allah’tan gayri beşer hukukunu almak demektir! Ne oluyor size ne biçim 
hüküm veriyorsunuz öyle? Haşa, o zaman Allah’ın Peygamber göndermesinin ve onu, 
Peygamberler ve Rasûllerin sonuncusu kılmanın ne anlamı var! O zaman kıyamet gününe kadar 
korunacak olan Kitabı indirmesi boşuna! Aksine Kuranı indiren Allah Subhânehu ve Teâlâ, 
Peygamberin temiz sünneti yoluyla da dünyadaki her şeyi dosdoğru şekilde açıkladı. Hayat, İslam 
ile istikrarlı, insan da İslam ile mutlu olur. 

 
Ey seçmenler! 
 
Biliyor musunuz, adaylar için oy kullanmak yasamada onları vekil kılmak ve Allah’ın Şeriatını 

terk etmek demektir! Yani bu eyleminiz, adaylara haram eylemler için vekâlet vermektir. 
Yasamada Allah’tan başkası ile yardımlaşmak, haramdır. Zira Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle 
buyurdu:  

  “Birr ve takva üzerine yardımlaşın. Günah ve 

düşmanlık üzerine yardımlaşmayın.” [Maide 2] Allah’tan başkasının yasama yapmasından daha 



büyük bir günah var mıdır? Allah’a düşman olmaktan öte bir düşmanlık var mıdır? Rasûl 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:  
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mazlum da olsa ona yardım et.” Dediler ki: “Ey Allah’ın Rasûlü, Kardeşim mazlumsa ona yardım 
edeyim. Ama zalimse nasıl yardım edeyim, söyler misiniz? “Onu zulümden alıkoyar, zulmüne 
engel olursun.” buyurdu.” [Buhârî] İnsanın yaptığı hangi zulüm, Allah’tan başka insan, helal ve 
haram kılar yalanı ile Allah’a iftira atmaktan daha büyüktür! 

Ümmet meclisi seçimleri sadece bir oyalamadır. Rejimler, seçimleri Allah’ın indirdiğiyle 
hükmetme isteminden insanları alıkoymak ve oyalamak için kullanıyorlar. Meclisler, rejimlerin 
yolsuzluk ve adaletsizlik yükünü yüklenmek içindir. Yani meclisler, rejimlerin tüm suç ve 
yolsuzluklarını yüklenen günah keçileridir. Rejimler, küfür devletleri ile yapılan ve küfür 
kanunlarına dayalı anlaşmaları yasalaştırmak için meclisleri kullanıyorlar. Ayrıca meclisler 
yoluyla ümmetin zenginliği yağmalanıyor, kamu fonları ümmetin çıkarları dışında heder ediliyor.  

 
Ey Müslümanlar! 
 
Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:  

 “Aralarında 

hüküm vermesi için Allah’a ve Rasûlü’ne davet edildiklerinde, müminlerin sözü ancak İşittik 
ve itaat ettik demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.” [Nur 51] Peygamber SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’e indirilen bu ayet, ayın on dördü kadar açıktır. Gündüz gibi berraktır. Ancak 
helak olanlar, bu ayetten saparlar... Bu Kitabın ayetleri açıktır, Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
sünneti de tertemizdir. Allah, yasamayı bize bırakmadı, aksine biz, Şeriatını uygulamakla 
emrolunduk. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:  

  “Aralarında, Allah’ın 

indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından seni 
şaşırtmalarından sakın.” [Maide 49] Bu da ancak İslam’ın yönetim sistemini (Nübüvvet metodu üzere 
Raşidi Hilafet Devletini) kurmakla olur. Haydi, Hilafeti kurmak ve Allah’ın Şeriatını uygulamak 
için çalışanlarla birlikte çalışın. 
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