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Mehmet Yıldız

Mersinli Alevi bir ailenin Mehmet Yıldız isminde, tantuniyi 
çok seven bir ferdi olarak büyüdüm. Tabii bu büyüme evrem 
dizilerdeki kadar rahat olmadı!

Hayatın keyifli geçtiğini zannettiğiniz günlerde, bir bak-
mışsınız Firavun’un türevi bir adam oluvermişsinizdir bu sü-
reçte... İşte böyle yaşarken bile kalbim daraldığında, çevremde 
kimsenin elinin kalbime yetmemesi, kalbimin yapıldığı fabrika 
ve kalbimi yapan Sanatkâr arayışına itti beni. İyi ki de itmiş, 
elhamdülillah ite kaka bulduk bu yolu :)

Sonra kader diğer sürprizlerini tecelli ettirmek için benim 
biletimi İzmir’e kesmiş meğer...

Ege Üniversitesi’nde matematik bölümünü bitirdikten sonra 
ise ikinci meslek olarak matematik öğretmenliği yapıyorum.

İlk mesleğim mi?
Rabb’imi tanımak...
Mersin’de birkaç üniversiteli gencin birleşerek, bir bebeğin an-

nesinin meme musluklarından beslendiği gibi, Risale-i Nur’un 
iman hakikatlerine doyurduğu musluklarından beslenerek iman 
gelişimimiz başladı. Sonra dertlenmeye başladık... Bildiklerimizi 
bilemeyenlere dertlenmeye...

Allah, kader planında bu acı ile kıvranan birkaç arkadaşla 
denk getirince ise, 300 metrekarelik yerde sosyal medyayı kul-
lanarak milyonlarca insana ulaşmaya vesile olduk.

Demek bizim gibi arıza adamlar bile bu eserlerle bu hale 
gelebiliyormuş!

Tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir kitleye ulaşmak na-
sip oldu. Yaptığımız sohbetleri Youtube, Facebook, Twitter gibi 
sosyal medya araçlarını kullanarak birçok kardeşimize ulaştır-
maya çalıştığımızdan, birkaç yıl içinde bir de baktık milyonlara 
ulaşmak nasip olmuş.

Hatta birçok kardeşin, “Biz gelemiyoruz, izleyemiyoruz, bir 
çözüm yolu bulun,” demesinden sonra yaptığımız sohbetleri 
canlı yayında da vermeye başladık.

Takipçilerimizin ise neredeyse yüzde doksanını gençler 
oluşturuyor. Bize ulaştırdıkları mesajlarda, bizleri tıpkı kendi-
leri gibi gördüklerinden ve kendilerinin de bu işleri yapabilece-
ğine güven duymaya başladıklarından bahsediyorlar.

Sosyal medyada üç yıl gibi bir süre zarfında milyonlara ula-
şılınca anladım ki, Allah bizim gibi küçükleri böyle büyük işle-
re vesile ederek kendi büyüklüğünü gösteriyormuş...

Bugüne kadar muhaliflere az da olsa rastladık haliyle. Tahmin 
ediyorum ya bir kusurumuzu görmüş, omzumuzdaki akrebi söy-
lemeye çalışmışlardır ya da ilk bakışta ne yapıyor bu gençler diye 
bizi anlamaya çalışıyorlardır. Allah hepsinden razı olsun, omzu-
muzdaki akrebi söyleyene rahmet...

Bediüzzaman Hazretlerinden aldığımız ‘müspet hareket’ 
düsturundan ötürü kapımızın önünde pankart açıp, “Sizi is-
temiyoruz,” deseler bile, bize, “Yorulduysanız buyurun bir çay 
için, yine devam edersiniz yolunuza,” demek düşer.

Sosyal medya:
youtube.com/hayalhanem
twitter.com/mehmedimyldz
instagram.com/mehmedimyldz
facebook.com/mehmedimyldz

Hayykitap’tan yayımlanan kitapları:
Evlilik Kader midir?, Mart 2020
Bu Kitabı Sakın Okuma!, Mayıs 2019
Başlarım Senin Aşkına, Kasım 2018
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Önsöz

Neşet Ertaş’ın,
“Aman kader kader de bu nasıl kader.” diyerek bozlakçıları,
Grup Seksendört’ün,
“Kaderimde bu da mı vardı.” diyerek rockçıları,
Tarkan’ın,
“Yolla yolla kaderim yolla.” diyerek popçuları,
Azer Bülbül’ün,
“Kader bu kahretsin şansımız yokmuş.
Bir kere yüzümüz güldü mü bizim?” diyerek arabeskçileri coş-
turduğu bu çağda bizim de kaderinize dair söyleyecek birkaç 
sözümüz var elbet.
Tüm bu yaşadıklarınız ne kaderin size bir oyunu ne de bir zulmü.
Ne alnınıza kara yazı yazılmış sizin 
Ne de örmüş kader ağlarınızı...
Sadece alışmak sevmekten daha zor geliyor... dünyaya alışıyo-
ruz... kadere isyan ederek kaderin bize yüklediği sorumluluk-
lardan kaçmaya alışıyoruz... Bu kaçamakların oluşturduğu vic-
dan azabından “herkes böyle” diyerek sıyrılmaya alışıyoruz... 
Ama tüm bunlarla maalesef yalnızca kendimizi kandırıyoruz.
Zira deme güzel insan herkes benim gibi diye. Çünkü herkes 
sana ancak kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle aynı 
şeyleri yapıyor olmandan duyduğun teselli, kabrin öbür tara-
fında bir işine yaramaz.
Sana düşen, kabirde seni kurtarmayacak şeyleri kendine sığınak 
yapmak değil, kaderinden başına ne gelirse gülümsemek. 
Şayet “Peki ama nasıl olacak bu gülümseme?”
diye soracak olursanız, asıl mevzu bundan sonra başlıyor. Bir 
kalem bir de defter alın elinize ve sayfaları takip edin :)

Ali Günaydın
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Evlilik Kader midir?

Seni seviyorum...
Kaldırımlarda yürürken, bakışların istemediğim haram nazarlara 
değmesin diye
Gözlerini kaldırım taşları ile arkadaş kılmanı seviyorum.
Uykunun en tatlı yerinde aniden gönlüne düşüp uykularının 
kaçmasını, 
Bana bir adım daha yaklaşabilmek için seccadeni serip akıttığın 
gözyaşlarını,
Yerde, gökte, baktığın her yerde beni bulmanı,
Benden başka her şeyi malayani sayıp, 
Her ânında beni hatırlamanı seviyorum.
Benimle saatlerce muhabbet etmeni, 
Muhabbet ederkenki o masumiyetini, içtenliğini seviyorum.
Havalar soğuduğunda “Üzerini sıkı giyin hastalanırsın.” diye beni 
düşünmeni,
İleride kapıyı çaldığımda senin açma ihtimalini hayal ettikçe
Midemde oluşan o sancıyı seviyorum. 
Tüm bunları seninle yaşamayı, evet en çok da bunu seviyorum.
Sevdanın en güzel tonuymuş sevdiğini Rabb’in için sevebilmek.
Seninle bu hikâyemizin elli-altmış yıl değil,
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Sonsuz bir hayatta da devam edeceğine dair umut besleyebilmek...

Her insanın hayalidir sevdiği ile cennette de beraber olabil-
mek. Bu hayalin senedi ise Allah’ın rızasına uygun evlilikler 
yapabilmek.

Şimdi durup bir soralım mı kendimize? 
Kaçımızın evliliği bu rıza dairesinde?
Ya da kaçımız, evliliklerini bu rıza dairesinde oluşturmanın 
peşinde?

Bugün nice evlilikler Allah’ın rızası gözetilmeden kuruluyor. 
Bunun için de sonsuzluk adı altında çıktıkları bu yolculukta 
birkaç anı ve çokça kalp kırıklığıyla yarı yolda kalıyor nicesi. 
Acı olan taraf şu ki, çoğu zaman yolda neden kaldığını bile bil-
miyor insan. Yolda kalmasını kaderin omuzlarına yükleyip, ka-
derin yalnızca Allah’ın bilmesinin unvanı olduğunu düşünme-
yerek kendisinin de eylemlerinden mesul olduğundan haber-
sizce dökülüyor ağzından o cümleler: “Kaderim böyleymiş, 
benim elimden ne gelir?”

Peki, suç gerçekten kaderin mi? Bugün hâlâ çoğumuzun aklında 
aynı soru mevcut. Evlilik kader midir?
Beni, sevgiyi ve evleneceğim kişiyi yaratan Zat, benim kiminle 
evleneceğimi biliyor mu? Hadi, biraz daha dolduralım bu cüm-
lelerin altını. Beraber bakalım biliyor mu, yoksa bilmiyor mu?

Erzurum’dan İstanbul’a doğru üç aracın yola çıktığını varsayalım.

Birinci aracımız Sivas’ta, ikinci aracımız Kırıkkale’de, 
üçüncü aracımız ise Bolu’da olsun. Güzergâhı ince-
lediğimizde Bolu’da olan araç Kırıkkale’dekine kı-
yasla önde, yani gelecektedir. Kırıkkale’de olan 
araç ise Sivas’ta olana göre önde, yani gelecekte, 
Bolu’dakine göre ise geride, yani geçmiştedir. 
Son olarak Sivas’taki aracı da ele alırsak. O da 
diğer iki araca kıyasla geride, yani geçmiştedir.

Şimdi size birkaç soru!

Araçlar arasında geçmiş, gelecek gibi tabirler 
kullanılırken yukarda olan ve üç aracı da aynı 
anda aydınlatan güneş nerededir? Güneş hangi araca 
göre geçmişte hangi araca göre gelecektedir?
Soru biraz tuhaf oldu değil mi? “Geçmiş, gelecek ve şimdi” 
gibi zaman ifade eden kavramlar güneş için geçerli değildir 
ki. Çünkü güneş, bu üç aracı da aynı anda aydınlatıp ışığı 
ile bu üç aracı aynı anda kuşattığından tüm bu tabirlerden 
münezzehtir. Aynen bunun gibi bizler de kâinatın yaratılması 
ile başlayan zaman yolculuğunun bir yerindeyiz. Bizden önce 
yaşayan ve yaşanan her şey bize göre mazide, yani geçmişte 

Bir evlilik 
vaadi: 

“Kimse  kimseye 
itaat etmesin,
ikimiz birlikte 

Allah’a itaat 
edelim.”
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kalmıştır. Bugün yaşanmakta, bu andan sonraki zamanlar ise 
bize kıyasla gelecek konumunda bulunmaktadır.

Araçlar ve güneş misalimizi hatırlayacak olursak, nasıl araçlar 
arasında geçmiş, gelecek kavramları konuşulurken güneş için 
bu kavramlardan bahsedemiyorsak, aynen onun gibi, Allah 
için de bu kavramlardan bahsedemeyiz. Çünkü Allah geç-
miş, gelecek, şimdiki zaman kavramlarından münezzehtir. 
O bütün zamanları ilminin ışığı ile kuşatmıştır.

Şimdi belki de birçoğumuzun yanlış bildiği bir kelime üze-
rinden bu söylediklerimizi pekiştirelim. Ezel denilince aklı-
mıza ne geliyor? “Ezelden beri’’ şeklindeki kullanımlarında 
sanki sadece geçmişi kapsayan bir kelimeymiş gibi değil mi? 
Hâlbuki durum hiç de böyle değil. Ezel, başı ve sonu ol-
mayan, zamandan ve mekândan münezzeh olan, hiçbir 
kayıt ve kaideye bağlı bulunmayan Allah’ın bir sıfatı-
dır. Bu sıfat geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanın tamamını 
aynı anda kapsayan bir nitelik taşır. Bu durumu bir örnekle 
açıklayacak olursak... Bir çocuk zaman içinde büyür, gelişir 
ve olgunlaşır. Yani öncesi, şimdisi ve sonrası olan bir du-
rumdur bu. Bu zamana bağlı olma kaidesi insan için geçerli 
olmakla birlikte çocuğun gelecekteki hali ancak yaşanarak 
kavranılır ve anlaşılır. Oysa Allah, ezelî ilmi ile her şeyi ku-
şattığı için O’nun ilminde geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman 
kavramları yoktur. O’nun nezdinde her şey şimdiki zaman 
hükmündedir.

İşte Allah’ın ilminin geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği 
aynı anda kuşatmasına ezeliyet, bu zaman diliminde ne ya-
pacağımızı bilmesine ise “kader” denir.

Allah ezelî ilmi ile bütün zamanları aynı anda kuşattığından, 
bizim hür irademizle gelecekte ne yapacağımızı da bilir ve 
kader defterimizi bizim eylemlerimize göre yazar. Yani biz-
ler, Allah yazdı diye birini kendimize eş olarak seçmeyiz. 
Bilakis Allah, bizim kimi eş olarak seçeceğimizi geçmişi, 
şimdiki zamanı ve geleceği aynı anda kuşatan ezelî ilmi 
ile bildiğinden dolayı o kişiyi kader defterinde bize eş 
olarak yazar.

Beyninizde yer edinmiş, “Kaderim buymuş, çekeceğim varmış, 
Allah yazdıysa ben ne yapayım” gibi cümlelerin bu yeni bil-
giden sonra koşarak uzaklaşma sesleri ta buralardan işitiliyor. 
Hadi beynimizde hiç hak etmediği halde fazlaca yer kaplayan 
bu yanlış cümleleri kaçırmaya biraz daha devam edelim de 
doğru bilgilere yer açılsın.
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