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Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlarım. Bu kitabı 
yazmayı vesile kılan Rabb’ime verdiği lütfundan dolayı 
hamdüsenalar olsun.

“Ben bir kulu sevdiğim zaman onun işiten kulağı ve gören 
gözü olurum. Artık o, (konuşurken) benim (kelamım ve 
hükmüm) ile konuşmaya ve (baktığı her şeyi) benim 
(verdiğim özel bir görüş) ile görmeye başlar.”

Bu kitabı yazan Uğur Koşar sadece aracıdır, vesiledir. 
Allah ile kulları arasında bir köprüdür. Lütuf, İlim ve 
Hikmet tamamen Allah’ındır... Yazdıran O’dur.
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Önsöz

Kıymetli okurum şükür tekrar Kavuşturan’a diyorum. 
Uzun zamandır yazmaya ara vermiştim, bu süreçte bir yan-
dan yoğun seanslar içinde şifanıza vesile olmaya çalıştık, 
bir yandan da sizden gelen okur yorumları ile mutlu ha-
berler aldık.

Aldığım güzel yorumlarınız ile birlikte birçok da vesve-
se, takıntılar ve korkularınıza ait sorularınız vardı. Gelen 
psikolojik ve ruhsal içerikli sorular ve Nur Seansı’na katıl-
mak için dünyanın dört bir yanından gelen danışanlarımın 
yaşadığı sıkıntılar, beni vesvese ve takıntılar üzerine en çok 
da zihnimizi susturmak adına bu kitabı yazmaya sebep oldu.

İnsanlar sorunlarını şöyle ifade ediyorlardı:

• Hocam zihnim hiç susmuyor.

• İçim daralıyor, nefesim tıkanıyor.

• Sürekli gelecek, sevdiklerimi kaybetme ve hasta-
lanma korkusu yaşıyorum.

• Bir anda öleceğim korkusu yaşıyorum.

• Pis olma ve temizlik takıntılarım var.
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• Geçmiş travmalarımı unutamıyorum.

• Yıllardır tedavi görüyorum ama mutsuzum.

• O kadar tahlil yaptırdım her şey normal çıktı ama 
kalbimde çarpıntı durmuyor.

• Zihnimde gelecekle ilgili hep senaryolar, kötü dü-
şünceler var.

• Artık kimseyle görüşmek konuşmak istemiyorum, 
ben mutlu olamam.

Ve buna benzer birçok sorun... En kötü olan iki şey de 
neydi biliyor musun?

Birincisi: Vesvese o kadar umutsuz bir hale getirmiş 
ki insanları mutlu olacaklarına dair umutları kalmamıştı. 
Çoğu okurum yıllarca vesveselerinden kurtulmak için bir-
çok yola başvurduğunu dile getiriyordu.

Biliyor musun tecrübe bir yandan da çok acı bir şey. İn-
sanın kalbi ile aklı arasına giriyor ve seni tereddütte bıra-
kıyor. Karşına şifana vesile olacak biri bile çıksa önyargı ile 
davranabiliyorsun.

Bu yüzden Allah iyi insanlar, razı olduğu kullar ile bu-
luştursun bizleri.

Mutlu olmak için kafandaki bütün kurguları bir kena-
ra bırakmanı isterim. İnanmadan hiçbir şey olmaz. Yüce 
Allah “Kuran inananlar için hidayet ve şifadır” buyurmuş. 
(Fussilet 44)
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Aslında insanlar yıllarca bu vesveselere şifa bulma ko-
nusunda sıkıntı yaşadıkları için ve sağlıklı, kesin bir çözüm 
bulamadıkları için haklılardı. Çünkü vesvesenin tam anla-
mıyla bir teşhisi yoktu. Yani vesvese doktoru şimdi nerden 
bulacaksın?

Eskiden vesvese doktorları vardı mesela, Abdulkadir 
Geylani hazretleri. Sen onun yanına gitsen vesvese emin ol 
kaçacak delik arardı. “Şimdi bu evliya ilim verir de meşgul 
ettiğim bu kul benim hakkımdan gelir” diye...

Mesela İmam Gazali, Bediüzzaman Said Nursi... Şeyta-
nı çok iyi tanıyorlardı. Nefsin bütün tabiatını çok iyi bi-
liyorlardı. Onlar tam anlamıyla ilahi doktorlardı. Vesvese 
doktorları...

Ama şimdi sorunumuzu sadece yaşayan biliyor. Sen bi-
liyorsun. Ateş düştüğü yeri yakıyor.

Herkes yaşadığın korkulara inanmıyor. Aile yakınları-
mız bile maalesef çoğu zaman “Sen kendin yapıyorsun!” 
diyerek seni suçluyorken, bizi kim anlayacak?

Sen panikler yaşıyorken seni kim anlayabilir? Geçtiği-
miz günlerde Nur Seansı’na katılmak için şehir dışından 
bir baba oğul geldiler. Çocuk on sekiz yaş civarında, çok da 
efendi. Sürekli hastaneye ölüm korkusu ile gidiyorlarmış. 
Babası artık yorulmuş, daha önce seansımıza gelen bir aile 
dostu da bizi tavsiye edince ofisimize getirmiş sağ olsun.

Dedim ki: “Çok insan hastane yakınında bu sebepten 
dolayı ev tutuyor.”

“Aynen hocam, biz de onlardan biriyiz” dedi.
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“Evladınız bunu bilerek ve isteyerek yapmıyor” dedim 
ve seans için odama aldım. İki saate yakın bir çalışma ya-
parak şükür şifasına vesile olduk. Odadan çıktığında gözle-
ri parlıyordu, yüzüne renk gelmişti. “Hocam, bize de anlat 
neler yaptığını” diyorsun içinden...

Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım bu kitapta... 
Çok faydasını göreceğine inanıyorum. Aşamadığın konu-
larda destek alabilirsin.

Ya da gelemeyecek bir ülkedeysen birçok danışan gibi 
“Görüntülü Seans” alabilirsin; fakat amacım senin sorunları-
nın çoğunu kendin çözmen ve bu kitap ile sana vesile olmak.

Az önce sözlerimin başında başımıza gelen en kötü iki 
şey demiş, birincisini yazmış, umutsuzluk ve inancının kı-
rılması demiştim... İkinci şey ise vesveseyi tanımıyoruz! 
Evet, biz vesveseyi bilmiyoruz. Oysa insan ancak bildiği bir 
şeyin hâkimidir öyle değil mi? Şimdi sana vesveseden söz 
etmek isterim. Sonra da her biri şifana ve huzuruna vesile 
olsun diye çözüm metotlarını anlatacağım...

Vesvese Nedir?

Vesvese, tamamen bir kuşku, kuruntu, olmayan bir 
şeydir. O tamamen aslında bir gölge gibidir. Ancak insanı 
yorar, yaşam enerjisini alır. Vesvese gizli içsesimizdir. Onu 
sadece biz duyarız. Her insanın bir şeytanı, her insanın bir 
vesvese vereni vardır. Nitekim Sevgili Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (sav) bu konuda “Ben kendi vesvese verenimi 
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Allah’ın yardımı ile Müslüman ettim” buyurmuştur. (Tir-
mizi, Rada 17; Müsned III/309)

Nas Suresi’nde “Vesvas’il hannas” diye geçer.

Vesvas şeytanın bir diğer ismidir. Vesvese veren anla-
mındadır. Onun tüm işi budur.

Hannas sürekli bir gelir bir gider. Özelliği budur. Zih-
nimize fısıltı verir, kenara çekilir, tekrar tekrar döner geri 
gelir, amacı bizi bıktırmak, yıldırmak, yormaktır. Yorunca 
ibadet yapamaz hale gelirsin, hayattan tat alamazsın. Ve 
onun tüm isteği budur.

Ancak vesvese korkulacak bir şey değildir, imanın za-
yıflığı asla değildir. Halk arasında böyle kulaktan dolma 
öğretiler olsa da yine Peygamber Efendimiz (sav) kendisi-
ne başvurup ben vesvese müptelasıyım diyen bir sahabeye, 
“Endişe edilecek bir şey yok, o imanın ta kendisidir” buyur-
muştur. (Müslim, İman 211, Müsned 2/456)

Şeytan boş kalpler ile uğraşmaz. Vesvese gelen insanın 
kalbini mutlaka Allah seviyordur. Belki ibadetin çok de-
ğildir ama birçok şeye sabretmişsindir. Bu da seni Allah 
katında sevgili bir kul yapmıştır. Tabii bu sefer şeytan boş 
durmaz. Allah kimi seviyorsa elbette onunla uğraşır.

Yani şu an sözlerimi okuyorsan Allah’ın izniyle O’nun 
sevdiği kulusun sen de. Ben buna canı yürekten inanıyorum.



“Elinizdeki bu kitap korku, kaygı,
kötü senaryolar, takıntı ve sizi sürekli 
geçmişe götürüp olumsuz düşünceler
ile yoran zihninizi susturmak adına 

öğretiler sunan bir kılavuzdur.”



Kitapta her sayfada bölüm bölüm, farklı başlıklar altında 
çalışmalar, metotlar var. Bu metotların bazıları ilim, bazıları 
bilimsel ve spiritüel çalışmalar. Hepsi de sana kendini 
Allah’ın izniyle çok iyi hissettirecek öğretilerdir.

Metotların arasında en çok ihtiyaç duyulan ve sizlerden 
gelen sorulara cevaplar da verdik. Ve daha akılda kalması 
için özlü sözlerimizi çerçeve içene alarak sayfa aralarında 
paylaştık. Bu çalışmaları uyguladığında hem zihnin susmuş 
olacak hem de içinde derin bir huzur hissedeceksin.

Ve bilmeni isterim ki:

Bu kitapta birçok özel teknikler paylaştık. Her insanın 
algısı farklıdır, senin anlamadığın bir teknik olursa canını 
sıkma. Başka teknikleri, metotları yaşamına sokabilirsin.

Şimdi geçmişi bırakma zamanı. Henüz gelmemiş 
gelecekten korkmayarak; sakin, huzurlu ve boşalmış bir 
zihin ile yeni bir hayata başlama zamanı... Vesveselerden 
arınarak mutluluğu kucaklama zamanı...
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Güne Huzurlu Başlama Öğretisi

Bu uygulamanın özelliği sevdiğimiz ve bizi üzen insan-
ları gruplara ayırmamak! Evet, doğru okudun. Ve daha da 
ilginci bizi üzen insanlara da dua göndermek...

Burada amacımız nefsimizin bizi içimizden o insanlara 
karşı fitnelemesini engellemek. Çünkü şeytan öfke dolu bir 
kalpte huzur bulur. Bunu asla unutma. Tekrar ediyorum; 
şeytan öfke dolu bir kalpte huzur bulur. O halde biz neden 
şeytana bu rahatlığı sağlayalım? Senin öfkelenmeni, sinir 
olmanı isteyen kim?

Elbette içindeki nefsin...

Buna çok dikkat etmeni isterim. Haklı ve haksız olayın-
dan söz etmiyorum. Sonuna kadar haklısındır sana inanı-
yorum. Biz iyiler hep mağdur olduk. Olsun elhamdülillah 
bizi kul değil Allah imtihan ediyor.

Ben senin huzurla yaşamandan yanayım. Bu yüzden 
nefsine dikkat et. Seni asıl yoran o içinde hiç susmayan, hep 
seni geçmişe götüren nefsinin fısıltısıdır. Bunun farkında 
olmanı diliyorum.
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Unutma ki Peygamber Efendimiz (sav) müşrikler ta-
rafından çok can sıkıcı şeyler yaşamıştı ama buna rağmen 
sahabe “Ey Allah’ın resulü niçin beddua etmiyorsun Allah’a 
hepsini helak etsin?” dediklerinde “Ben Âlemlere Rahmet 
olarak gönderildim” buyurmuştur. Biz kinden yana değiliz, 
biz rahmetten yanayız. O yüzden bu çalışmada herkese dua 
ederek şeytanın başını adeta taşlara vurduracağız.

Hadi o halde uygulamaya başlayalım. Bu uygulamayı sa-
bah kalktığında yapmanı isterim. Bir süre sonra hayatında 
rahmani, çok güzel gelişmeler olacağına inanıyorum.

Güne Huzurlu Başlama Uygulaması

Her sabah uyandığında henüz yataktan kalkmadan göz-
lerini kapat ve sana kendini iyi hissettiren insanları düşün. 
O insanlara dua gönder. “Allahım Fettah ve Nafi ismin hür-
metine sen bu insanlara (dua edeceğin insanların isimlerini 
söyleyebilirsin tek tek) yardım et. Kalbine huzur ver” de.

Sonra canını sıkan insanları düşünerek “Allahım sen bu 
insanların kalbine Mümin ve Hadi ismin hürmetine hida-
yet ver” de. Bunu her sabah tekrar et. Unutma ki sen birine 
dua ettiğinde melekler de sana dua ederler.


