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YAZAR HAKKINDA

Yazar, müzisyen ve konuşmacı olarak Türkiye’de geniş kit-
leler tarafından tanınan ve kaleme aldığı Ben Ney’im ve Kalbin 
Temizse Hikâyen Mutlu Biter kitaplarıyla sufi felsefesinin te-
melleri üzerine inşa ettiği öğretisiyle şimdiye dek yüz binlerce 
okura ulaşmayı başaran Hakan Mengüç, yurtiçinde ve yurtdı-
şında verdiği seminerlerle de milyonlarca insanın gönlünde yer 
etmeyi başardı. Kitapları İngilizce, Almanca, Farsça, Bulgarca, 
Arnavutça ve Rusçaya çevrildi.

Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde açılan Sufi 
Akademi’nin de hem akademisyeni hem de başkanı olan genç 
yazar, aynı zamanda bir “ney” virtüözü... Sosyal medya üzerin-
den neyle üflediği parçalarla milyonlara ulaştı.

Hayat Felsefesi

Umutlu olmak ve umudu paylaşmak üzerine inşa ettiği ha-
yat felsefesini açıklarken “Umutlu olmak, safça bir iyimserlik 
değildir. İnsanlığın yüzleştiği trajediyi görmezden gelmek de 
değildir. Umut her ihtimali görüp, evinde oturup kötülüğe küf-
retmektense, iyilik için elinden geleni yapmak demektir” diyen 
Hakan Mengüç, yeryüzünde umudun var olmaya devam etme-
si için bir kişinin bile buna inanıyor olmasının yeterli olduğunu 
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savunuyor. “Üstelik bu kişi sen olabilirsin” diyor. Sonrasında 
sen, başka bir “sen” ve başka bir “sen” daha diye genişlemeye 
devam ederek “biz”e dönüşecektir.

İşte bu yüzden “Karanlığa küfredeceğine bir mum yak” dü-
şünüşünü benimsemiştir Hakan Mengüç... Ve hocalarının da 
telkin ettiği gibi, yaktığı mum ile başkalarının aydınlanması 
yolunda emek vermeyi arzulayan genç yazar, bu yolda başkala-
rının da yeni mumlar yakmaya cesaret gösterebilmesine vesile 
olmayı diliyor.

Mevlana’nın da dediği gibi: “Bir mum, başka bir mumu tu-
tuşturduğunda kendi ışığından hiçbir şey kaybetmez. Tam ak-
sine karanlıkların aydınlanmasına vesile olur.”

Hakan Mengüç Hakkında Ne Dediler?

“Hakan Mengüç’ün kitaplarını
hastalarıma reçete olarak yazıyorum.”

– Prof. Dr. Zeynep Demirçay

“Hakan Mengüç yaptığı işin tanımına fazlasıyla uygun bir 
yapıya sahip... Sabırlı, toleranslı ve her düşünceye karşı 
hoşgörülü. Hakan, uyguladığı her tekniği kendi içinde 

içselleştirmiş ve tamamen sindirmiş. Bu onu daha da özel ve 
ayrıcalıklı kılıyor bence...”

– Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci
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“Bir insanın kendisini değerlendirmesi bazen zor olabilir. Bunu 
yaparken çoğumuz objektif olmayı isteriz. Ama bence burada 

kendimize biraz pozitif ayrımcılık yapmak, daha iyi hissetmek, 
enerjimizin farkına varabilmek, yeteneklerimizi ortaya 

koyabilmek açısından yararlıdır. Bunu bir yolculuk olarak 
düşünürseniz kendinize yaptığınız bu keşif sırasında yanınızda 

olmasını isteyeceğiniz kişi Hakan Mengüç’tür. Kendinize 
inancınızın kaybolduğu anlarda bile o sizin elinizden tutacak 
ve basamakları bir bir atlamanıza yardımcı olacaktır. İşin en 

güzel yanı ise bunu yaparken başarının kendisinden öte size ait 
olduğunu hissettirecektir. Sevgili dostum Hakan, yolun aydınlık 

ve engelsiz olsun.”
– Prof. Dr. Murat Aksoy,

“Doktorum” Programı Sunucusu

“Hakan Mengüç’ü ilk kez seminerde izlediğimde, kesinlikle Allah 
vergisi bir ışığı var dedim. Bu ışıkla aydınlatıyor insanları ve 

onların kalplerine dokunuyor.”
– Ferhat Atik, Ödüllü Yazar-Yönetmen

“Hakan Mengüç 21. yüzyılda
sufi felsefesinin öncülerindendir.”

– Serhat Akpınar,
Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü
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YENI BASKIYA ÖNSÖZ

Merhaba sevgili okurum.
Ben Ney’im adlı ilk kitabımın 130’uncu baskıya ulaşmasıyla 

ne kadar mutlu ve gururlu hissettiğimi tarif etmeye kelimele-
rim yetmez. Bana bu eşsiz deneyimi yaşatan herkese çok teşek-
kür ederim.

İmza günleri, söyleşiler, seminerler ve soysal medya aracı-
lığıyla bana ulaşan değerli okuyucularımdan aldığım olumlu 
ve yapıcı yorumlar, yeni kitaplar yazmam konusunda oldukça 
heveslendirdi beni.

Kitaplarımın beş farklı dile çevrilip dünya üzerinde başka 
kültürlerden, başka dillerden okura da ulaşıyor olması ayrı bir 
kıvançtır benim için.

Ben Ney’im adlı bu kitap okurunun elinde büyüyüp gelişme-
ye devam eden ilk göz ağrım, ilk çocuğum gibi... Günden güne 
içeriğini zenginleştiren, okuruyla birlikte yol alan ve giderek 
bir başucu kitabına dönüşen, sizinle kıymet kazanan bir yapıt... 
İçeriği geliştirilmiş bu yeni baskıya yeni ve özel bir kapak da ta-
sarlayıp okuyucularımızın kütüphanesine yeni bir soluk olarak 
hazırladık.

Ayrıca kitabı okurken içeriğe daha yoğun konsantre ola-
bilmeniz için özel müzikler de hazırladım. Sözünü ettiğim 
bestelere Youtube, Spotify ve Apple Music’ten Hakan Mengüç 
Ben Ney’im ismini aratarak ulaşabilirsiniz.
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Keyifli, verimli ve unutulmaz bir yolculuk olmasını dilerim.

instagram.com/hakanmenguc
youtube.com/hakanmenguc
twitter.com/hakanmenguc

facebook.com/hakanmenguc

“Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol” der Mevlana.

Genişletilmiş baskı için
ödülü yazar/yönetmen Ferhat Atik’ten önsöz

Çocukluğumda bu sözü ilk kez, rahmetli babaannemin du-
varında asılmış Mevlana’nın yedi öğüdünden biri olarak oku-
muştum. Ne demek olduğunu büyüdükçe hep daha çok anla-
dım. Yazıyı ilk okumamdan yıllar sonra, Hakan’ı ilk tanıdığım 
andan itibaren bu cümle, onun bedeninde can buldu. Yaşadığı-
mız çağ; fetva verenin çok, takvayla yaşayanın az bulunduğu bir 
çağ. Oysa kuru kuruya öğüt verenin değil, örnek olanın peşin-
den gidilmesi çok önemli.

Hakan’la dostluğumuzun giderek arttığı zamanlar boyunca, 
ilk cümlemde yanılmamanın gururunu yaşadım. Hakan Men-
güç; seminerlerinde, konferanslarında, kitaplarında hatta nota-
larında ne anlatıyorsa, hayatını da aynen öyle yaşıyor. Bu özelli-
ğin günümüzde ne kadar bozulduğunu düşünürseniz, böyle bir 
dostun benim için ve böyle bir yazarın hepimiz için ne kadar 
önemli olduğunu daha iyi anlarsınız.

Hakan’la, zaman ilerledikçe, birlikte kaderlenen hayat yolcu-
luğumuz, bir yandan edebi diğer yandan sufi yolculuğuna dö-
nüştü. Önce, Şems-i Tebrizi ile Hz. Mevlana tadında bir belge-
sele imza attık. Ardından birbirimizin çalışmalarına kalbimizle 
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dokunduk. Dahası ilk kitabı 130 baskı yapan Hakan Mengüç’le 
siz değerli okurlarımız için, birçok ortak proje hedefledik. Bir 
belgesel çekmek kolay değildir. Çekim platformları zor ve yo-
rucu ortamlardır. Ancak günlerce süren çekimlerimizde, gör-
düğünüz, bildiğiniz Hakan Mengüç, her anımızı huzurla geçir-
memizi sağlayan karakteri ile, o ortamda da yazdıkları ve anlat-
tıkları gibi hoşgörü doluydu. Her anımızı huzurla yaşamamızı 
sağladı.

Sufizmi anlatıyorsanız, bir sufi gibi yaşamayı naçizane hedef 
alıyorsanız; koşulsuz hoşgörünün ne olduğunu çok iyi bilmeniz 
gerekir. Hoşgörüyü en iyi anlatan ise, elbette hayatında en iyi 
yaşayandır.

Akademik bir çerçevede kurduğumuz Sufi Akademi, sufiz-
min paha biçilmez öğretilerini herkesle paylaşmak üzerine fa-
aliyet gösteriyor. Esas mesele ise, insanların hoşgörü güçlerini 
artırmalarını sağlamak ve sufizmin evrensel değerleri ile gü-
nümüz insanlarını buluşturmak. Sufizmin kibirden arındırma 
ve hoşgörüyü her ne olursa olsun geliştirme önceliği, insanın 
mutluluk ve huzur içinde yaşamasını sağlayan özel bir süreçtir. 
Her birimizin mutluluğa, mutluluğun süreğenliği için ise huzu-
ra ihtiyacı var. Tüm bunlar sufizmin konusu.

İçeriği genişletilmiş ve yenilenmiş Ben Ney’im kitabının 130. 
baskısına duyduğum heyecan yanında, sizlerle paylaşacağımız 
birçok yeni projenin de heyecanını taşımaktayım. 130 baskı, bir 
yazarla okurlarının hemhal olmaları ile ilgilidir. Ne güzel ki bu 
yolculuk hepimizin. Yolculuğumuz hep birlikte ve daim olsun.

Ferhat Atik, Yazar/Yönetmen
instagram.com/atikferhat


