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YAZAR HAKKINDA

Yazar, besteci ve eğitmen olarak Türkiye’de geniş kitleler ta-
rafından tanınan ve kaleme aldığı Ben Ney’im, Kalbin Temiz-
se Hikâyen Mutlu Biter ve Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir 
kitaplarıyla sufi felsefesinin temelleri üzerine inşa ettiği öğre-
tisiyle şimdiye dek yarım milyonun üzerinde okura ulaşmayı 
başaran Hakan Mengüç, yurtiçinde ve yurtdışında verdiği se-
minerlerle de milyonlarca insanın gönlüne ulaşmayı başardı. 
Kitapları İngilizce, Almanca, Farsça, Bulgarca, Arnavutça ve 
Rusçaya da 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 iyimser-
lik değildir. İnsanlığın yüzleştiği trajediyi görmezden gelmek 
de değildir. Umut her ihtimali görüp, evinde oturup kötülüğe 
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küfretmektense, iyilik için elinden geleni yapmak demektir” 
diyen Hakan Mengüç, yeryüzünde umudun var olmaya de-
vam etmesi için buna inanan bir kişinin varlığının dahi kâfi 
olduğunu savunuyor. “Üstelik bu kişi sen olabilirsin” diyor.

Sonrasında sen, başka bir “sen” ve başka bir “sen” daha ola-
rak “biz”e dönüşmeye devam edecektir.

İşte bu yüzden “Karanlığa küfredeceğine bir mum yak” dü-
şünüşünü benimsemiştir Hakan Mengüç... Yaktığı mum ile 
başkalarının aydınlanması yolunda emek vermeyi arzulayan 
yazar, bu yolda başkalarının 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?

“Kitaplarını hastalarıma reçete olarak yazıyorum. İyi ki varsınız 
Hakan Mengüç.”

– Prof. Dr. Zeynep Demirçay

“Hakan Mengüç yaptığı işin tanımına fazlasıyla uygun bir ya-
pıya sahip... Sabırlı, toleranslı ve her düşünceye karşı hoşgörülü. 
Hakan, uyguladığı her tekniği kendi içinde içselleştirmiş ve tama-
men sindirmiş. Bu onu daha da özel ve ayrıcalıklı kılıyor.”

– 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 koyabil-
mek açısından yararlıdır. Bunu bir yolculuk olarak düşünürseniz 
kendinize yaptığınız bu keşif sırasında yanınızda olmasını isteye-
ceğiniz kişi Hakan Mengüç’tür. Kendinize inancınızın kayboldu-
ğu anlarda bile o sizin elinizden tutacak ve basamakları bir bir 
atlamanıza yardımcı olacaktır. İşin en güzel yanı ise bunu yapar-
ken başarının kendisinden öte size ait olduğunu hissettirecektir. 
Sevgili dostum Hakan, yolun aydınlık ve engelsiz olsun.”

   – Prof. Dr. Murat Aksoy, “Doktorum” Programı Sunucusu

“Hakan Mengüç 21. yüzyılda sufi felsefesinin öncülerindendir.”
– Serhat Akpınar, Girne Amerikan Üniversitesi

Kurucu Rektörü
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ÖNSÖZ

Hoş Geldin Yol Arkadaşım...

Bu altıncı kitabımı seninle paylaşıyor olduğum için çok heye-
canlıyım. Umarım diğer kitaplarımda olduğu gibi bu da hayatı-
na bir fayda sağlar. Ben her cümlemi yazarken “Acaba bu satır-
lar okuyucumun hayatına bir katkı sağlayacak mı?” diye düşü-
nüyorum ve beni en çok mutlu eden şey de okuyucularımdan 
gelen “Hayatım değişti, hastalığımı sizinle atlattım, bana çok iyi 
geldiniz...” mesajları oluyor.

Çocukluğumdan beri sufizm ve tasavvufla ilgileniyorum. 
Bunlar artık benim bir parçam. Tasavvuf felsefesiyle büyüdüm 
ben ve bu felsefeyle kavrayıp öğrendim hayatı. Çocukluğum-
dan beri etrafımdaki herkese bu felsefeden söz ettim, bu felse-
fenin öğretilerini anlattım.

Mevlana’nın binlerce sözü ve yazdığı her satır, artık hafıza-
ma kazınmış halde duruyor.

Bir gün oturdum ve Mevlana eğer çağımızın insanları için 
elzem şekilde lazım gelen 21 tane kural hazırlasaydı, bunlar 
acaba neler olurdu diye düşündüm ve bu konu üzerine yaptı-
ğım derin bir meditasyondan, tefekkürden sonra tam 30 tane 
kural saptadım. Sonra bunları 21’e indirdim. Her birine günlük 
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hayatın içinden hikâyeler ekledim, yeri geldiğinde bilimsel bil-
gilerle de destekledim. Aylarca süren bir çalışmanın sonunda 
bu kitap çıktı.

Kitabın su gibi akması ve faydası olması dileğiyle.
Bir kez daha hoş geldin yol arkadaşım.
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1. KURAL

ARAMAKLA BULUNMAZ AMA BULANLAR 

HEP ARAYANLARDIR.

Bir seminer ve müzik programı için İspanya’daki Mayorka 
Adası’na davet edilmiştik. Program bittikten sonra birkaç gün 
daha adada kalıp gezmek istedik.

Çocukluğumdan beri bilmediğim yerlerde gezinip kaybol-
mayı hep çok sevmişimdir.

O yüzden bir araba kiralayıp adanın neredeyse her köşesi-
ni kendi başımıza dolaşmak istedik. Birbirinden güzel yerleri 
gezdikten sonra ıssız bir koya saptık. Koca sahilde toplasan 
4-5 kişi vardı. Güneşin batışını izleyip sohbet etmeye başladık 
kendi aramızda.

Sonra 5-6 kişinin olduğu o ıssız sahilde bir kadın yaklaştı 
yanımıza. İngilizce selam verip “Türkçe mi konuşuyorsunuz?” 
diye sordu. “Evet...” dedik.

Bunun üzerine kadın Türkçeyi ne kadar sevdiğini anlat-
maya başladı. Kendisi İspanyol’muş. İsmi Merlin... İspanyolca, 
Katalanca tercümanlık yapıyormuş. Tatlı bir sohbete daldık 
hep beraber. Laf lafı açınca bize Rumi’yi yani Mevlana’yı bi-
lip bilmediğimizi sordu. Sufizmle ilgilenip ilgilenmediğimizi 
merak etti.
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Gülmeye başladım. İnanamıyordum şu konuştuklarımıza. 
Dünyanın bir köşesinde, sakin bir adanın ıssız bir koyunday-
dım ve bir İspanyol, Sufi Akademi’nin kurucusuna “Rumi’yi bi-
liyor musunuz?” diye soruyordu. Hepimiz çok etkilenmiştik bu 
karşılaşmadan. Tüylerimiz diken diken olmuştu.

Merlin, tasavvuf felsefesini ve sufizmi öğrenmek istiyormuş 
meğer. Fakat nasıl öğreneceğini ve nereden başlaması gerektiği-
ni bilmiyor, bu yüzden araştırıyormuş uzun zamandır. Bizimle 
karşılaştığına inanamıyordu o da. Hepimiz çok mutlu olmuştuk.

Mayorka’ya gelmeden evvel evdeki kütüphanede Hiçbir Kar-
şılaşma Tesadüf Değildir kitabımın İngilizcesi çarpmıştı gözü-
me. Yanıma bir iki tane almıştım belki birilerine hediye veririm 
diye. Kitabı İstanbul’dan beri günlerdir yanımda gezdirip duru-
yordum. Meğer Merlin’e vermek için bekliyormuşum.

Gönülden istemenin, gönülden aramanın ne demek oldu-
ğunu düşündüm o gece uzun uzun. Gönülden istemenin içinde 
aşk ve teslimiyet kadar sonsuz bir güven de var aslında. Çok is-
teyip çekiştirmekte hırs var, mücadele var, çatışma var ve bütün 
bunlar geciktirmekten ya da istediğin şeyden giderek uzaklaş-
maktan başka bir işe yaramıyor. Çağırdığın isteğe güven duy-
mak, bunun nasıl ve ne şekilde olacağını hesaplayıp sorgula-
mamak, olanın da olmayanın da zaten hayırlı olduğuna kalpten 
inanmak demek.

Yani istemekten vazgeçme ama çekiştirmekten vazgeç de-
mek istiyorum.

Odağında kalpten çağırdığın şey kalsın.
Neden ve nasıl olacağına karıştığında kaygılarla ve kuşku-

larla dolu zihninle sonsuz ve sınırsız olan kusursuz düzenin işi-
ne karışmış, mucizelerin önüne set çekmiş oluyorsun. İzin ver 
hayat sürprizlerini sunabilsin sana. İzin ver güzellikler yağsın 
üzerine. İzin ver ki hayırlı olan çıksın karşına.
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Merlin’le dost olmuştuk artık. Onunla birlikte niyetlerin, 
arzuların ve isteklerin özgürce ilahi sisteme teslim edildiğinde 
zihnin “imkânsız” dedikleri bile kolayca mümkün olabiliyor-
du. Aynı dilden, aynı kültürden, aynı topraklardan bile olmak 
gerekmiyordu bir niyeti hakikate dönüştürmek için. Bir şeyi 
çok istersen ve sisteme güvenle teslim edersen dileğini, ihtiya-
cın olan her şey dilini bilmediğin, kültürüne yabancı olduğun, 
dinini tanımadığın uzak bir ülkeden bile kalkıp gelir ayağına... 
Hatta elinde ve heybesinde sana sunmaya hazır olduğu hediye-
leriyle destek olur sana.

Merlin kısa sürede Sufi Akademi’nin bir parçası olmuştu. 
Çok sevdiği Türkçeyi öğrenmekle kalmadı, sufizm felsefesi üze-
rinde hayli derinleşti ve çok yol aldı. Bundan sonra ne olacak, 
nasıl olacak diye kaygılanmıyor... O sadece niyetine ve sisteme 
güveniyor.

“Hırsı bırak, kendini boş 
yere harcama.

Şu toprak altında çırak da 
bir, usta da...”

– Mevlana

Hırs, Azim ve Teslimiyet Meselesi

Ceviz kurdunun hikâyesini duymuş muydun?
Zayıf ve çelimsiz bedenine rağmen gözüne kestirdiği bir ce-

vizin kabuğunda delik açmış yine bir gün minik ceviz kurdu.
İçine girer girmez de başlamış cevizin içini hırsla yiyip tü-

ketmeye. Sanki yarın yok... Bulduğu gördüğü her şeyi yemiş, 
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yemiş de yemiş hiç durmamış. Gözü kararmışçasına ara ver-
meden yiyormuş. Derken ceviz kurdu şişmanlamaya başlamış. 
Karnı iyice büyümüş hatta sonra bir gün hareket bile edemez 
hale gelmiş. Artık açtığı minicik delikten geçemez hale gelmiş. 
Girerken açtığı delikten dışarı çıkması artık mümkün değilmiş. 
Karnı yeterince doymuş doymasına ama içeride tıkılı kalmış 
öylece.

Biraz uğraşmış etmiş deliği genişletmeye çalışmış ama na-
file. Bir düşüncedir almış ceviz kurdunu. Ne yapsa da dışarı 
çıksa? Şimdilik görünen tek çare zayıflamayı beklemekmiş gibi 
görünmüş gözüne.

Ceviz kurdu aç karınla bekledikçe zayıflamaya başlamış ta-
bii... Hatta o eski zayıf ve çelimsiz haline geri dönmüş. Açtığı 
delikten nasıl girdiyse öylece çıkmış sonunda. Ancak dışarı çık-
tığında ne görsün? Mevsimler değişmiştir çoktan. Ortada aç ve 
cılız bir ceviz kurdu ile içi tamamen tüketilmiş kuru bir ceviz 
kabuğu kalmıştır geriye.

Bir yerlerde hata yaptığını düşünüyordur ceviz kurdu ama 
nerede?

Hatasının cevizi yerken farkına varsaydı sonuç çok daha 
farklı olabilirdi belki ama hırs tatlı bir zehirdir. Oyalar, aldatır, 
tatmin eder görünür ancak tükenişe sürükler. Hırsa kapılıp ko-
şullara, imkânlara, gidişata ve geleceğe körleşmenin ağır bedel-
leri olacaktır kuşkusuz.

Ne yani aç mı kalsaydı diye düşünenler vardır belki...
Sadece karnını doyursaydı hayatına mal olabilecek sonuçlar 

yaratmazdı. Ancak ceviz kurdu karnını doyurmakla değil endi-
şelerini, korkularını, kaygılarını doyurmaya çalışmakla birlikte 
sürekli yiyip durmanın hazzına da kapıldı. Azimle delerek ka-
zandığı cevizin içinde hırsa kapılarak hayatını tehdit eden ko-
şullara maruz bıraktı kendini.




