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ÖNSÖZ

Allah’a uzanan yollar sonsuzdur; biz bu kitabımızda sade-
ce beş tanesini, belki de en yüksek derecede olanları paylaş-
tık sizinle: Aşk, Bilge, Derviş, Ermiş ve Sufi…

Bir söz vardır ya hani, “Bir kitaba bedel” deriz. Bir söz, sa-
dece bir cümle insanın hayatını değiştirebilecek niteliktedir 
hani… İşte bu kitabımızda da size yüreklerinize, ruhlarınıza 
dokunacak yüzlerce öz sözümüzü paylaştık. 

Bir insanın yaşamının değişmesine vesile olabileceksek 
bir insandan dua alabileceksek ne mutlu bize… Kulluk ma-
kamı en yüksek makamdır aslında. Allah’a kul olabiliyor-
sak bu bize kâfidir… Allah’ın rahmetine nail olabilmekten, 
onun rızasını kazanmaktan öte ne olabilir ki! 

Dileğim, bu sözleri sadece okumakla kalmayarak içsel-
leştirip tefekkür ederek yaşamımıza uygulayabilmek... Bilgi 
sadece yorgunluk getirir, bu yüzden bilgiyi hayata sokmak 
bizi huzurlu kılacaktır. 

Bu kitabı eline aldıysan bile niyetinin temizliğindendir. 
Allah, ihtiyacın olduğun anda, dayanamayacağın ana geldi-
ğinde kapı açar. O kimseye taşıyamayacağından fazla da yük 
vermez. O halde bu buluşmamız bir tesadüf değil, tevafuk-
tur. Senin duan bizi buluşturdu…
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Dua da bu yolda çok önemlidir. Dua, Allah ile kul arasın-
daki bir köprüdür.

Efendimiz (SAV), bir Hadis-i Şerif ’lerinde şöyle buyur-
muşlardır:

“Kime duâ kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış 
demektir.” 

(Tirmizî: 3542) 

Aslında, Allah’ın rahmeti hep üzerimizdedir; yeter ki 
biz bunun farkında olabilelim. Manevi uyanıştan uyanalım. 
Yoksa biz Allah’tan ayrı değiliz; aksine ruhundan bir parça-
yız. O halde “ben”i bırakıp “O”na erişmek dileğimle…
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AŞK
beş rahmet kapısı
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AŞK

Allah’a uzanan birçok yol vardır, der Hz. Mevlana ve de-
vam eder, ben aşkı seçtim, diye.

İnsan benliği bırakıp yüreği ile yaşama baktığında aşk-
tan başka bir şey göremez ki? Her şeyde, her yerde Allah’ın 
eserini, eşsiz mimarisini görecektir. Zaten O’ndan başka bir 
şey yok ki, her şey O’nun tecellisi ile canlı, her şey O’nu 
zikreder. 

Âşık olmak vardır, bu tamamen benlik davasıdır, yorul-
duğunu hissedersin. Bir de Aşk olmak vardır, bu ise tama-
men yalın, saf özünden süzülen bir rahmet bakışıdır. O za-
man baktığın her şey aşkın kendisine dönüşür. Âşık olmak 
dikendir, canın yanar; ama Aşk olmak çiçek açmaktır, gül-
lerin kokusunu hissedersin yüreğinde. 

İşte bu kitabımız da Aşk olma yolunda sana vesile olsun 
diye yazılmıştır. Aslında sen zaten bu dünyaya açmış bir çi-
çeksin, sadece bu kitap tekrar unutmuş olduğumuz değer-
lerimize geri dönmemize vesile olabilir. Kimse sana bir şey 
veremez, aradığın zaten sensin. Ve daima anımsa, her şeyi 
bıraktığın an her şey sensin! Sen Aşk’sın…
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1. Karşımdaki insandan elektrik almam gerek, diyorsun. 
Ancak unuttuğun bir şey var, elektrikler her zaman kesilme-
ye mahkûmdur! Ve bunu görüyorum, elektrikler bir anda bi-
tiyor, senin aşkın sönüyor! Ben sevgi ve saygıdan yanayım, 
şayet bir hanede bu ikisi varsa orada elektrikten öte “nur” 
doğar. Bu kadar!

2. Hani sen beni terk ettiğinde üzülüp ağlayacağımı dü-
şünürken ben gülümsüyordum ya, işte o an kalbimde bir 
nur, bir sıcaklık vardı ve yüreğime kadar ulaşan bir ses 
şöyle fısıldıyordu:

“Allah hüzünlü kalbi sever, O kırık kalplerle birlikte-
dir.”

3. Sen sevgili gittiğinde aşk da biter sanıyorsun; bilmez 
misin O, Zemzem gibi sonsuzdur, içinde akar durur...

4. Allah, inciten dillerle değil, seven kalplerle birlik-
tedir.



14      Uğur Koşar // Beş Rahmet Kapısı

5. Aşk duadır, sevgi rahmettir, insan ise bu dünyada sa-
dece emanettir; ne zaman kendini bırakırsa, erir buhar olur.

6. İşte o zaman cümle cana döner aşk ve sevgi olarak 
yeniden doğar.

7. Aşk teslim olmaktır, teslim olunca açar yürekte gül-
ler, bırakınca mantığı yeşerir çimler, öter bülbüller.

8. Kalbinden gelen her şey rahmettir.

9. İnsanlar aşkı dalın ucundaki çiçek sanıyor, koparıldı-
ğında bitecek... Oysa aşk o dalın köküdür, çiçek ise sadece 
süsü; koparılsa da bir gün süsü, oradadır her zaman aşkın 
özü.

10. Aşk dikenin üzerinde gülümseyen güldür, onu 
koklamak istiyorsan elbet canın yanacak!
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11. İlk görüşte aşk yoktur, eğer ilk görüşte âşık olduğunu 
sanıyorsan o ilk heyecanını yitirdiğinde sona erecektir ve 
hep sona ermiştir. Çünkü ilk görüş nefsin isteğidir!

12. Aşk, denizin içindeki balık gibidir, şayet onu özgür 
bırakırsan nefes alır süzülür, fakat karaya çıkarırsan ne-
fesi kesilir, ölür!

13. Terk edilen insanın gözlerinden akan yaş rahmettir 
rahmet, eğer bunu idrak ettiysen artık kalkıp dans et bir zah-
met!..

14. Biri gider biri gelir, bir sevda biter diğeri başlar ve 
unutma! Ne gelendir seni mutlu eden ne de giden, sadece 
özündeki aşktır şahane; gerisi boştur, bahane...

15. Sen sevgi nedir bilir misin? O, dalından kopardığın 
gülün eline bıraktığı kokusudur. Sen onun canını alırsın, 
o yine de seninle özünü paylaşır... Yalnızca insanlarda de-
ğildir sevgi, şayet görebiliyorsan her şey sevgidir; çünkü o 
her şeyi yaratandır sevgi!..



16. Terk edildin ve üzülüyorsun, sevgilin gitmiş olabi-
lir, fakat üzülme; yanında sevginin kaynağı var. Unutma 
ki Allah hüzünlü kalpleri sever ve O kırık kalplerle bir-
liktedir!
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17. Özlemek, ağlamak ve küsmek; hepsi sevgiden yük-
selen rahmetlerdir. Ve onlar ne güzeldir... Şayet onların 
isimlerini bırakıp derinliğine inersen aşkla buluşacaksın!.. 

18. Bir âşık zihin insanıdır, her an büyülü bir masalın/
düşün içinde nefes alır ve her an bu masaldan uyanabilir, 
çoğu zaman da uyanmıştır; bu yüzden bir âşık değil, aşkın 
kendisi ol!

19. Aşk bir akıştır, onun mantıkla hiçbir ilgisi yoktur. 
Tıpkı bir balığı denizdeki akışından ayırarak karaya çı-
kardığın gibi, aşkı da kontrol etmeye, onu yönlendirmeye 
başladığın an bu aşkın sonu olacaktır.

20. Sev, sev, sev... Sev ki yeni hücreler çiçeklensin var-
lığında ve kendini değerli kıl. Kimin hakkında ne dediği ve 
düşündüğü umurunda olmasın, senin enerjini düşüren in-
sanlarla birlikte olma... Senin enerjini dengeleyen insanları 
kat yaşamına...

21. Sev, sev, sev... Hiçbir şey için sevginden vazgeçme...



22. Allah’ı bilmek ile Allah’ı sevmek arasında çok bü-
yük fark vardır. Bilmek, zihnin içinde bir izdir ve öylece 
kalır, sevmek ise ruhunda hissettiğin sıcaklığıdır, imanla 
birleşince aşk olur.
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23. Sevilmek istiyorsan kin ve nefreti bırak da sevgiyle 
taş, açmamış bir gül fidesini kim koklamış?

24. Kalbinin evinden uzaklaşmış insanlara dikkat et, 
onlar sürekli dışarıda, bir başkasında hatalar, kusurlar 
aramaya başlar. Onlar artık kendi merkezini kaybetmiştir.

25. Sözler ısıtmaz, sözlerin içi boştur; bu yüzden sözleri 
bırak, kalbini aç. Sevgi sözlerin içinde değil, kalbin sessizli-
ğinde filizlenecektir.

26. Olağanüstü şeyler arıyorsun, bir mucize arıyorsun, 
aşk arıyorsun, sevgi arıyorsun; bunları bulmak için o kadar 
çok dışarıya odaklısın ki, dönüp de aynaya baktığında idrak 
edemiyorsun!..

27. Kalbin kin, nefret ve fesatlıkla dolu olarak aşk yo-
luna çıkmışsın. Bu, yakıtsız araç kullanmaya benzer, ya 
yolda kalırsın ya da yoldan çıkarsın!



28. Kendine kapalısın, kendinden uzak olduğun için 
tüm varoluşa kapalısın ve dışarıda aşk yağıyor, aşk sağa-
nak halinde, rahmetle yağıyor fakat sen göremiyorsun. 
Onu aradığın için göremiyorsun, merkezinden uzak kal-
dığın için onu kaçırıyorsun. O halde ne yapmalı? Basitçe 
tanıklık et, ancak bu tanıklığın ardından mucizelerin ge-
leceğini beklemeden tanıklık et. Senin tanıklığın şeytani 
değil rahmani olmalı. Ve o zaman nur gelecektir, nur 
seni saracaktır. Artık üzerine yağan aşk seni ısıtmaya 
başlar.


