
Sakın senin hocan Mü nker Nekir 
olmasın? 

  Münker Nekir ‘’Men Rabbüke?’’ ‘’men mübtedadır…’’ Şualarda geçiyor ya. Hadiseyi 

hatırlatmak istedim. Vefat eden bir talebeyi yani olayı 1- Allah seyrediyor, 2- olaya şahit olan 

evliya seyrediyor, Allah’ın seyrettiğini seyrediyor. Makama bak! 3- Melekler sorguluyor 4- 

Çocuk var, talebe. ‘’Men Rabbüke’’ diyor , çocuk hala öldüğünü bilmiyor. Hocası sordu 

zannediyor. Hocasıyla Münker Nekiri ayıramaz mı? Ayırır, aptal değil ki. Demek ki Münker 

Nekir hocasının simasındadır. ‘’Mühimlerini ben söylüyeceğim, incelerini sen istihraç et’’. 

Mesela ben nereyi görürsem göreyim, Gafur ile Ali’yi ayırdedemez miyim? Otobüsde olsak, 

görmesem, sesinizi duysam tanırım ve ayırdederim.  Bu çocuk gerizekalı mı? Münker Nekirin 

hocası olup olmadığını bilmez mi? Hocası zannetmiş. ‘’hocam, bu benim için kolaydır, daha 

zor soru sor’’ diyor. Bu neyi iktiza ediyor, altındaki gizli mana nedir? O soran kişiyi hocası 

zannetmiş. Dıhye ra gibi. Hocası gibi zannetmiş, hocasının kılığına girmiş Münker Nekir. O 

zaman senin de hocanın kılığına girecek Münker Nekirin zaten girdiği gibi. Rahmet-İlahiyenin 

tebessüme getirdiğini gören Zat, onun baktığı makamdan bakınca onun bakışını da gördü.  

Üstad Münker Nekir için ‘’iki tane arkadaş geldi’’ dedi. Benimle tatlı tatlı sohbet etmeye 

başladılar. Benim yerim dardı ,soğukdu, karanlıkdı, kimsesizdi. Şenlendirdiler, nurlandırdılar, 

ısındırdılar, yanlızlığım gitti diyor. 

 Nerde olmuş? Bu hayal değil mi? Hayal hayal değil ki. Bu burda olmuş. Ha burada ha orada 

olmuş. Aynı şey. Suret hakikattan kopuk olur mu? Surette olan hakikatta. Şu anda 

yaşadığımız hakikatta değil midir? Ama surettir. Şu andaki surettir. Ahiret hakikattır. Hakikat 

suretimizde olmayacak mı? Zaten suret hakikat aynı şeydir yeter ki şuur et. O zaman ahiret 

dünyanın bitişiği değil. İnkışaın inkişafından çıkacak. Mısır tanesine mısır ağacı bitişik değil. 

Orda. Patlamasından patlayacak. Çıkmasından çıkacak. Vermesinden verecek. Aynı şey ama 

kör olasıca cehalet mısırı mısır görüyor. Bazısı ağaç görüyor onu. ‘Ben burda ağaç görüyorum’ 

diyor mısır tanesine, ötekisi de ‘ ben burda ekmek görüyorum’ diyor. Doğru, surettesen 

ekmek görürsün. Adam hakikata geçmiş, mısır tanesini ağaç görüyor.  

Heykeltraşın taşdan heykel çıkarması gibi. Ben genç iken sordum heykeltraşa: bu adamın 

bunun içinde olduğunu nerden biliyordun? Oğlum, bu adam bunun içinde değildi, 

kafamdaydı, ben burada ortaya çıkarttım. Ne zamana kadar vuracaksın bunu diye sordum. 

Artık vuracağım fazlalık olmadığı zaman bu kemal bulacak. Yani vurdum vurdum, alacağımı 

alacak kadar , artık alacak bir şey kalmadı. Adam çıkacak dedi. Demek ki adam orda yok. 

Adam kafada. Ahiret değil, ahiret kafada.  Öyle bir makama geleceksin ki , artık üstlerinden 

alacak bir şey olmayınca senin kemalatın budur. 
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