
 

 
 
 
 
 
 

ELİNE DİLİNE HÂKİM OL 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
 Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: 

 َويَِدهُُِِلَسانِهُُِِمنُُْالنَّاسَُُُسِلمََُُمنُُْاَْلُمْسِلمُُ
 

  “El-muslimu men selime’n-Nâsu min lisanihi ve yedihi” “Müslüman, insanların 

dilinden ve elinden selamet bulan kimsedir.” Diliyle yahut eliyle kimseye eziyet 

vermeyendir. Bazı insanların dili, elinden daha beter oluyor. Diliyle insanlara eziyet veren, 

insanlara iftira atan, insanları rahatsız eden tam Müslüman sayılmaz. İslam’ı, imanı 

noksandır, azdır. 

 O insanın Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) emrini, nasihatini dinlemesi lazım. 

Kendine çeki düzen verip, kendini terbiyeye alması lazım çünkü Müslümanım deyip de 

insanlara eziyet vermek olmaz. Bu insanlar Müslümanı kötü gösteriyor hâlbuki Peygamber 

Efendimiz’in (s.a.v.) tarif ettiği Müslüman öyle değil. 

Müslüman en güzel huylarda, en güzel tabiatlarda olur; haksız yere kimseye zarar 

vermez, kimseye eziyet vermez. Haklı olduğu vakit de karşısındaki zalime, kâfire ve haksız 

insanlara karşı kendini müdafaa edebilir. Diliyle de eliyle de müdafaa edebilir ama durduk 

yere kalkıp da insanlara eliyle, diliyle eziyet vermez. Hakkını almak için izin var ama o da 

İslam çerçevesi içinde. 

Karşısındaki kim olursa olsun, ona kızıp da hiç kabahati olmayan insanlara eziyet 

vermek olmaz. Ancak zalime, suçluya, sana eziyet eden insana karşı hakkını talep 

edebilirsin. Onu da yapabilirsen yaparsın. Yapamazsan Allah’a havale edersin. Allah (c.c.) 

kıyamet günü onun hesabını görür. Allah onun hesabını sorar, senin hakkını muhakkak 

alır. Allah isterse dünyada da alır, ahirette de alır; ne zaman isterse.  

 

 



 

 

 

 

 

Dediğimiz gibi insan elini, dilini muhafaza etsin, kimseye zulmetmesin. Allah 

hepimize bu kuvveti versin ki nefsimizi zapt edip doğru yolda olalım. Kimseye zulüm 

edip, kimsenin hakkına girmiş olmayalım çünkü Allah (c.c.) o hakkı, ne yaptığını, ne 

ettiğini muhakkak soracaktır. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  
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