
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ŞEYH MUHAMMED NAZIM HAZRETLERİ (K.S.) KİMDİR? 
 

Tv 2000: “Tv 2000 izleyicileri, şu anda Kıbrıs, Lefke’de Şeyh Muhammed Nazım 
El-Hakkani Hazretleri’nin dergâhındayız. Şeyh Efendi Hazretleri’nin makamındayız. Şeyh 
Efendi Hazretleri’nin halifesi Nakşibendî yolunun 41. Şeyhi, Şeyh Mehmed Adil El-
Hakkani Hazretleri’yle beraberiz.  

Şeyh Efendi Hazretleri’nin dün sene-i devriyesiydi. Dünyadan bütün müritler 
buraya akın ediyorlar. Biz de şimdi Şeyh Hazretleri’nden, eğer kendileri de uygun görürse 
Şeyh Nazım Hazretleri’ni dinlemek istiyoruz. İzleyicilerimizin Şeyh Nazım Hazretleri’ni 
yakından tanıyabilmesi için mikrofonumuzu Şeyh Hazretleri’ne uzatıyoruz.”  
 

Şeyh Hazretleri: “Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekatuhu. 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala 
Resulina Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin.  

Şeyh Efendi, Şeyh Nazım Hazretleri, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in varisidir. 
Peygamberimiz (s.a.v.)’in ahlakı üzerine, dünya için değil, Allah için yaşadı. Bütün hayatını 
o yolda gitti. Burada bazı kelimeler var, onları edep üzerine söylemek lazım. Şimdi hayatını 
harcadı dersek yanlış olur. İyi yolda olmayan insanlar için hayatını harcadı denir. Hayatını 
Allah yolunda verdi. Yüz tane hayatı olsa gene aynı yolda devam ederdi, aynı şekilde 
verecekti, o yolda gidecekti Allah’ın izniyle.  

Hiç dünya lüksüne, metaına önem vermedi, istemedi. Gördüğünüz gibi evi de aynı 
şekilde. 35 sene önce buraya yerleşmişti. O vakit Lefke, Kıbrıs’ın en bakımsız yeriydi. 
Kimse gelmezdi bu tarafa uzak diye. Şeyh Efendi de onun için burayı tercih etti. Ama 
Allah ona güzellikler yaşatır yani dünyada da bir cenneti olur, ahirette de cenneti olur. Şeyh 
Efendi herkese bu yolu gösteriyor, güzel yolu gösteriyor, doğru yolu gösteriyor. Örnek 
kendisidir. Allah hepimize bu yolları takip etmeyi nasip etsin. Nasip, kısmet meselesidir 
bu. Başka bir şey diyemeyiz.” 

Tv 2000: “Allah razı olsun Sultanım. Dünyanın dört bir yanından müritleriniz akın 
ediyor buraya. Şeyh Efendi Hazretleri’ni görmek için geliyorlar. Şeyh Efendi Hazretleri 
için geliyorlar buraya. Şeyh Efendi Hazretleri bu kadar insanın gönlüne nasıl girdi? Şeyh 
Efendi Hazretleri’nin yaptıklarının sonucu olarak, bunlar da birer meyvesi. Ama sizler de 
elhamdülillah şu anda bu hizmeti yerine getiriyorsunuz. İzleyicilerimizin bu konuya vakıf 
olması açısından, Sultanım, Şeyh Efendi Hazretleri’nin ne gibi hizmetleri silsileyi bu denli 
dünyaya yaydı?” 

 



	
	

 

 

 

 

Şeyh Hazretleri: “Şeyh Efendi’nin dediğimiz gibi dünya için hiçbir isteği olmadı. Ne 
ev istedi ne yol istedi ne araba istedi. Hiçbir şey istediği yoktu, Allah’ın rızasını istedi. Allah 
da istemeyene verir, isteyene vermez. Allah rızası için yapılan şeylerden dolayı, halis 
olduğu için bu kadar insan geliyor. O cezbe var, muhabbet var. Kendisinin istediği 
insanlar geldi Allah’a şükür. Uzakta olanlar da onlara da niyetlerine göre aynı sevap, aynı 
fazilet hâsıl olur. Yani gelemedik deyip de hasret çekenler de onlara da çok büyük bir 
tecelli var, çok büyük bir fazilet olacak onlara da Allah’ın izniyle. Çünkü buraya dünya 
menfaati için hiç kimse gelmez, gelen Allah için gelir. Dünya menfaati için burada bir şey 
yok.” 

TV 2000: “Biz de TV 2000 ailesi olarak, Sultanım çok teşekkür ediyoruz sizlere. 
Tüm kardeşlerimiz sizden dua bekliyor. Allah razı olsun kabul ettiğiniz için bizi.”  

Şeyh Hazretleri: “Estağfirullah. Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Allah 
insanlara hidayet versin diyelim. Müslümanım diyen insanlara da onlara da bu mübarek 
zatları tanımalarını Allah’tan diliyoruz. Çünkü bazı insanlar bilmeden hataya düşüyorlar. 
Onlar dikkat etsin çünkü bazı şeyler var ki şaka kaldırmaz. Allah’ın dostları şaka kaldırmaz. 
Onlar bizde değil çünkü onları koruyan Allah’ın dostları var. Bazen insanın içine böyle 
vesvese gelebilir. Vesvese herkesde var ama o vesvese lisana çıkmasın. İnsanların arasında 
“Yok şu şöyle, yok bu böyle…” diye konuşmak fazla gerekmez. Onların Allah’la 
aralarında. Allah’ın sevgili kullarıdır onlar. Dediğimiz gibi herkesin dediğine de 
inanmasınlar.”  

TV 2000: “Allah razı olsun Sultanım. Çok teşekkür ederiz.”  


