
 
Entrikacı Filistin Yönetim, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Vasiyetini Çürütmek ve 

Sahâbî Temim ed-Dari’nin Arazilerini Ümmetin Azılı Düşmanı Ruslara Peşkeş Çekmek İçin 
Çalışmaktadır  

 
 17 Ocak 2016’da Filistin yönetimi bakanları, el-Halil şehrinde küçük bir arazi parçasını Rus 

Ortodoks Kilisesi’ne verme niyetinde olduklarını duyurdular.  Filistin yönetimi, resmi kurumlar 
aracılığıyla bu araziyi Ruslara verme yönünde pek çok umutsuz girişimlerde bulundu. Girişimlerin 
ilki, arazi yetkililerine baskı yapmakla başladı. Ancak hukuki olmadığı gerekçesiyle oluşturulan özel 
komite, mülkiyet talebini reddetti. Sonra mahkeme ve yargıçlara baskı yapıldı. Mülkiyet karşısında 
duran samimi insanların direncini kırmak için sindirme politikası uygulandı. Ama Temim ailesinin 
yiğit erkekleri, el-Halil büyükleri ve halk, bu arazinin Ruslara mülk olarak verilmesine engel 
oldular. Şimdi ise Filistin yönetimi, yargı ve insanları etkisizleştirmek için bir kumpas kuruyor. Bu 
yüzden devlet hazinesi yararına arazinin kamulaştırılacağını duyurdu. Kamulaştırma Filistin 
yönetimine bu arazinin Ruslara verilmesini kolaylaştıracaktır.  

Filistin yönetimi, mücrim Rusya tarafından Filistin yönetimi başkanı Abbas’a yapılan baskılar 
sonucunda arazinin Rus Kilisesi’ne verilmesi konusunda ısrar ediyor. Hâlbuki bu, büyük bir suçtur, 
Allah’a, Rasûlü’ne ve müminlere ihanettir. Zira bu arazı, güzide Sahâbî Temim ed-Dari vakfına 
aittir. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem, ona ve ondan sonra onun soyundan gelenlere bu araziyi 
şu sözleriyle bağışlamıştır:  

اءها وحرثها وأنباطها ومبسم هللا الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول هللا، لتميم بن أوس الداري، أن له قرية حبرى وبيت عينون، قريتها كلها سهلها وجبلها 

 أجمعين لجه عليهم أحد بظلم فمن ظلمهم أو أخذ من أحد منهم شيئا، فعليه لعنة هللا واملالئكة والناسوبقرها، ولعقبه من بعده، ال يحاقه فيها أحد، وال ي

Bismillahirrahmanirrahim, bu, Allah’ın Elçisi Muhammed’den, Temim b. Evs ed-Dari’ye bir 
mektuptur. Habra ve Beyti Aynun, bütün köyleri, ovaları, dağları, suyu, ekinleri, bitkileri ve 
inekleri ona ve onun soyundan gelenlere aittir. Kimsenin buralarda bir hakkı yoktur ve kimse de 
onlara bu konuda zulmedemez. Kim, onlara zulmeder ve onların birinden bir şey alırsa, Allah’ın, 
Meleklerin ve tüm insanların laneti onun üzerine olsun.”  

Ömer ibnu’l Hattab RadiyAllahu Anh, halife olup Allah Subhânehu ve Teâlâ da ona Şam’da zafer 
nasip edince Tamim ed-Dari Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in mektubunu getirdi. Bunun 
üzerine Ömer RadiyAllahu Anh, “Ben bunun şahidiyim” dedi ve o toprakları ona verdi. Sonra dedi ki 
“Oraları satamazsın” Yani bu toprakların aslı, Temim ailesine bağışlanmıştır ve mülkiyeti başkalarına 
intikal etmez.   

 Ey Müslümanlar! 

Rusya, İslam’ın ve Müslümanların düşmanıdır. Suriye, Çeçenistan, Afganistan, Kırım ve diğer 
ülkelerde işlediği cürümler tüyler ürperticidir. Korku verici ve insanlık dışıdır. Rusya, Filistin 
yönetiminin maskesi altında zorla bu araziye çökmek istiyor. Entrikalarıyla da yönetim, Rasûlullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in bağışladığı bir araziyi eli kanlı Ruslara vererek ödüllendiriyor.  

 Dahası misyonerler tarihçesi de pek karanlıktır. Kudüs’teki Ömer ibnu’l Hattab Meydanı, Cebel 
Ebu Ganim ve diğer pek çok arazi Yahudilere satıldı ve peşkeş çekildi. el-Arub’taki Beytu’l Bereket, 
daha hafızalarımızdan silinmiş değil. Olasıdır ki bu arazilerin Ruslara verilmesi Yahudilere de arazi 
verilmesi ve Halil er-Rahman şehrinde yeni yerleşim yerleri kurulması için bir ön prova olacaktır. 
Bunun ateşi de el-Halil halkı dağlayacaktır. Tıpkı ateşle ed-Dubaya ve Şehitler Caddesini 
dağladıkları gibi. 

 Ey kutsal toprakların insanları!  
Filistin yönetimi ve liderleri, Yahudiler için Filistin’in çoğundan vazgeçtiler. Amerika ve kâfir 

devletlerin kuklası, Yahudi varlığının da bekçisi olmaya razı oldular. Bu nedenle bu toprakların 
kindar Rusların mülkiyetine verilmesi onları pek incitmez. Filistin yönetimi ve liderlerinin Filistin ve 
halkına karşı işlediği cürümler, durmayacaktır. Aksine Filistin halkını Yahudilere ve dinimize, 
toprağımıza ve kutsal yerlerimize göz diken Batılı projelere teslim etmeye devam edecektir. Üstelik 
Yahudiler, çocuklarımızın kanını akıtıyor, evlerimizi yıkıyor ve sabah akşam Mescidi Aksa’yı 
postalları ile kirletiyorlar. Yönetim de güvenlik koordinasyonu ile övünüyor. Ağır vergilerle 
insanları sıkboğaz ediyor...  



 Ey mübarek topraklardaki Hristiyanlar!  
Bu bildiride size de sesleniyor ve diyoruz ki siz, yüzyıllar boyunca Müslümanlarla birlikte 

yaşadınız. Müslümanlar, mallarınızı, onurunuzu ve kiliselerinizi korudular. Müslümanlar arasında 
onurlu bir hayat sürdünüz. Bazılarınız, mübarek topraklarda yaşamak için dünyanın dört bir 
yanından geldi. Müslümanlar, size kucak açtı ve sizi aralarında barındırdılar. Bilin ki uğrunda 
mücadele ettiğimiz Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devleti, haklarınızı koruyacak ve 
Müslümanlar arasında size iyi bir yaşam garanti edecektir. Zalim yöneticiler ve büyük güçlerin 
yöneticileri, kendi çıkarları, zenginlikleri ve nüfuzları dışında hiçbir şeye değer vermezler. 
Birçoğunuz, bu gerçeği biliyor. Biz sizin için nasihat edicileriz. Onun için sakın bu yöneticilere 
uymayın. Onlar, Müslümanlar arasındaki yaşamınızı ifsat ederler. Biz, İslam ümmetiyiz. Bütün 
insanlar için iyilik, aydınlık ve adalet taşıyan aziz bir ümmetiz. Biz, ahdimizi bozmayız ve 
zimmetimizde olanları da incitmeyiz. Bu size sadece bir hatırlatmadır. Muhafaza ediniz. Rus 
Meskubiye Kilisesi yöneticilerine 25 Ocak 2014 tarihli şu metinli bildiriyi hatırlatırız:  

“Selam hidayete tabi olanlar üzerine olsun... 
Siz kiliselerinizin üzerine inşa edildiği toprakların size ait bir mülk olmadığını biliyorsunuz. İcara 

sözleşmesi ile o arazileri Müslümanlardan kiraladınız. Bu yüzden o araziye sahip olmanızı ve bunun için Rus 
hükümetinin müdahalesini Müslümanlar kabul etmez. Dolayısıyla beyhude bir müdahale ve gayrettir.  

 Yüzyıllarca aramızda yaşadınız. Biz, hep sözümüzü tuttuk ve zimmetimizi asla bozmadık. Müslümanlar, 
Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in tavsiyeleri doğrultusunda bugüne size en güzel şekilde 
davrandılar.  

 Biz size şunu tavsiye ediyoruz: Müslümanlar ile yaşamı bozmak isteyen ifsat edicilere engel olun. Bu 
arazilere sahip olma çabalarından vazgeçin.  

 Bazıları sizi bu topraklara sahip olmaya özendirebilir. Ama bilin ki Müslümanlar bunu asla kabul 
etmeyecektir. Ve bilin ki izniyle arazileri kiraladığınız Hilafet Devleti yakında kurulacaktır. Bizimle olan 
ahdinize bağlı kalın ve onu bozmayın. İlla ki bozmak istiyorsanız, o zaman bilin ki ahdi siz bozmuş olursunuz, 
biz değil.”  

Ey kutsal topraklar halkı özellikle Halil er-Rahman halkı!  
Bu toprakları korumak ve yönetimin böyle bir suç işlemesine engel olmak, sizin 

sorumluluğunuzdadır. Allah Subhânehu ve Teâlâ sizi bundan dolayı hesaba çekecektir. Biz, sizin bu 
toprakları koruyabileceğinizi biliyoruz. Bu topraklar Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in bir 
tavsiyesidir. el-Halil önde gelenlerine ve Temim vakfı müdürlerine de deriz ki, bu vakıftan bir karış 
dahi olsa Ruslara vermek için pazarlık ve müzakerelere sakın girmeyin. Zerre kadar bile olsa taviz 
vermek, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in bağışladığı bir bağıştan düşmanlarımıza ödün 
vermektir. Altı yıldır veya daha fazladır yönetimin bu vakfı başkalarına vermesine engel oldunuz. 
Bugün yine yönetime engel olabilir, onu bundan vazgeçirebilir ve bu suçu işlemesini 
önleyebilirsiniz. Allah sizinle ve müminler ile birliktedir.  

 Filistin yönetimi başbakanı ve bakanlar kuruluna gelince, biz onları bu kararı tekrar gözden 
geçirmeye davet ediyoruz. İlla da Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Sahâbî Temim ed-Dari’ye 
bağışladığı bu araziyi Ruslara vermenin maskesi olmak istiyorlarsa, Allah’ın gazabı ve 
Müslümanların öfkesinden sakınsınlar. Bunun altından kalkamazlar. Onlara Rasûlullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in şu sözünü hatırlatırız:  

 Kim, onlara zulmeder ve onların birinden bir“ هم شيئا، فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أجمعينفمن ظلمهم أو أخذ من أحد من

şey alırsa, Allah’ın, Meleklerin ve tüm insanların laneti onun üzerine olsun.” 
 

 
 
 
 

 
Hizb-ut Tahrir        H. 12 Rabiu’s Sânî 1437 
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