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    ÖZET 

Türkiye‘de siyasi düĢüncenin oluĢumunda edebiyatçı fikir ve dava 

insanlarının önemi büyüktür. Kaleme aldığı eserleri, yazdığı yazılarıyla, çıkardığı 

dergi ve gazeteleriyle, ülkenin birçok Ģehrinde hatta yabancı ülkelerde verdiği 

konferansları ve kurmuĢ olduğu ―Büyük Doğu Cemiyeti‖ ile geniĢ bir etki alanı 

oluĢturan Necip Fazıl Kısakürek tiyatro, Ģiir, sanat, kültür, politika gibi farklı 

alanlarda eserler vermiĢ nadir sanatçı ve düĢünürlerden biridir.  

Necip Fazıl Kısakürek Türkiye Cumhuriyeti‘nin çağdaĢlaĢmacı laik 

hükümetinin seçilmiĢ bursiyeri olarak Fransa‘da eğitim gördü. Fakat Türkiye‘ye 

döndükten sonra Batı medeniyetini de Türkiye Cumhuriyeti‘nin Batı‘yı destekleyen 

fikri yapısını da sert bir Ģekilde eleĢtirerek, batılılaĢmaya karĢı Ġslamcı alternatifi 

destekleyenlere öncü oldu. 

Necip Fazıl Kısakürek eserlerinde, hitaplarında ve konferanslarında sıklıkla 

ülkenin içinde bulunduğu durumu ve buna neden olan etkenleri ele almıĢ ve kendi 

inandığı değerler çerçevesinde çözüm önerilerinde bulunmuĢtur. Necip Fazıl gerek 

hitaplarında, gerek konferanslarında gerekse kitaplarında etkileyici bir üslup kullanır 

ve bu nedenle kitleleri peĢinden sürüklemeyi baĢarmıĢ bir karakterdir. Gençliğin 

yetiĢmesi için büyük çaba sarf eden Necip Fazıl geçmiĢinden kopmayan fakat onlarla 

aynı hatalara düĢmeyecek, hesap soracak ve hesap verecek, maneviyat sahibi, 

gözükara, aĢk ve vecd sahibi, aksiyoner bir nesil yetiĢtirmek gayesini gütmüĢtür.  

 

Necip Fazıl sistematikleĢtirdiği Ġslam‘ı esas olan Ġnkılabın yönleri, bu 

inkılapla tesis etmek istediği devlet yapısı ve temel prensipleri üzerindeki bir 

inceleme yapılarak aynı zamanda yetiĢtirmek istediği ideal nesil/gençlik hakkındaki 

düĢüncelerine yer verilmiĢtir. 
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ABSTRACT 

During the process of forming political thought in Turkey, intellectuals who 

are originally literary men have played an important role. Necip Fazıl Kısakürek, 

who has created a wide impact with his works, writings, articles, magazines and 

newspapers, conferences he has given in many cities of our country, even in foreign 

countries and with "the Great East Society" he has founded, is one of the rare artists 

and thinkers who has produced works in different fields such as theater, poetry, art, 

culture and politics. In Necip Fazıl Kısakürek's works, speeches and conferences he 

frequently discussed  the situation the country has been going through and the factors 

that cause it, proposed solutions within the framework of his own values.  

Necip Fazıl Kısakürek was educated in France, as recipient of prestigious 

scholarships from the secular modernizing government of the Republic of Turkey. 

Upon he return to Turkey, however, he became leading proponent of Islamist 

alternative to westernization, harshly criticizing the pro-Western intellectual 

foundations of the Turkish Republic as well as Western civilization itself. 

Necip Fazıl uses an impressive style both in his speecches, in his conferences 

and in his books, and for this reason he has managed to lead the masses. Necip Fazıl, 

who made great efforts to educate the youth, aimed to raise an action generation who 

did not break with his past, but would not fall into the same mistakes as them, would 

be held responsible and take responsibility, have a spiritual, foolhardy, have love and 

ecstatic.  

Necip Fazıl examined the aspects of the revolutions which were the 

systematicization of Islam, the state structure he wanted to establish with this 

revolutions and the basic principles, and his thoughts about the ideal generation 

/ youth he wanted to cultivate were also included. 
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ÖNSÖZ 

Necip Fazıl Kısakürek, eserleri, düĢüncesi ve inancı uğrunda verdiği 

mücadelesiyle, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından günümüze kadar etkiler 

bırakmıĢ bir sanat adamıdır. ġairlerin Sultanı ―Sultanü‘Ģ ġuara‖ unvanını alan, 

eserleri, Ģiirleri, konferansları, köĢe yazıları ve dergilerindeki eleĢtirileri ile gündem 

olan, uğruna cezaevlerine girmeği göze aldığı fikirleriyle yaĢadığı dönemde büyük 

etki yaratan ve etkisini günümüzde de sürdüren Necip Fazıl Kısakürek‘in, Ġslam 

anlayıĢı, gerçekleĢtirmek istediği Ġslam inkılabı, tasarlamak istediği Ġslami devlet 

yapısı ve özlemini çektiği gençlik kadrosunu inceleme gereği duyulmuĢtur.  

Bu çalıĢmada, Necip Fazıl Kısakürek‘in Ġslam anlayıĢı, Ġslam inkılabı fikri ve 

gençliğe bakıĢı öncelikle kendi eserlerinden, yola çıkılarak, sistematik bir biçimde 

ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Bu yönde bütün eserleri gözden geçirilmiĢ ve hakkında 

yazılan eserlerin incelemesi yapılmıĢtır. Bu çalıĢmamız bir giriĢ, iki bölümden 

meydana gelmiĢtir:  

GiriĢ bölümünde Necip Fazıl Kısakürek‘in etkisi hakkında genel bilgiler verilmiĢtir. 

Birinci bölümde Necip Fazıl Kısakürek‘in hayatı, kiĢiliği ve eserleri ve etkisi 

hakkında genel bilgiler verilmiĢtir.   

Ġkinci bölümde Necip Fazılın, Ġslam AnlayıĢı, gerçekleĢtirmek istediği Ġslam 

Ġnkılabı, öngördüğü devlet Ģekli hakkında genel bilgiler verilmiĢ sonrasında Necip 

Fazıl‘ın idealinde ki gençlik yapısına dair görüĢleri ele alınmıĢtır. Tezin sonuna ise, 

çalıĢmamıza genel bir bakıĢı içeren sonuç bölümü konulmuĢtur. Bu tezin meydana 

gelmesinde, kıymetli vakitlerini bana ayıran, çalıĢmam esnasında yardımlarını 

esirgemeyen, her hususta büyük katkı ve desteğini gördüğüm, değerli hocam Dr. 

Öğr. Üyesi Sait EBĠNÇ‘e Ģükran ve saygılarımı sunar, teĢekkürü bir borç bilirim.  

 

ġafak GEYĠK 

   Van- 2019    
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GĠRĠġ  

Necip Fazıl Kısakürek 1940‘lı yıllarda temel bazı edebi, siyasi ve fikri 

tartıĢmaları baĢlatan ve Ģekillendiren aktif siyasi mücadele içerisinde bulunan bir 

isim olarak karĢımıza çıkar. Necip Fazıl, külliyatı, fikirleri, hatıraları, dergileri, 

yazıları, tiyatroları, konferansları ve Ģiirleri ile Türk siyaset ve edebiyat hayatının en 

özgün isimlerinden biridir. Necip Fazıl‘ın tiyatro yazarlığı, fıkra muharrirliği, dergi 

yayıncılığı, gazete yayıncılığı, fikir adamlığı ve hatiplik gibi yönleri vardır. 

Türkiye‘deki ve yurt dıĢındaki ideolojilere mühim değiniler ve eleĢtirilerde bulunan 

Necip Fazıl, her Ģeyden önce kör taklitçiliğe karĢı bir aydın olarak fikir hayatımızda 

yerli düĢüncenin, edebiyatın, tiyatronun ve sinemanın ihya edilmesinde belirgin 

katkılarda bulunmuĢtur.  

Necip Fazıl Doğu ve Batı‘nın değiĢik düĢünce iklimlerini, filozof ve 

ideolojilerini birçok yönüyle eserlerinde ele almıĢtır. Necip Fazıl‘ın kullandığı üslup 

serttir ve inandığı düĢünce uğrunda kırıp dökmekten, hakaret etmekten geri 

durmamıĢtır. KarĢılaĢtığı her türlü zorluğa rağmen inandığı değerler uğrunda 

mücadele vermekten vazgeçmeyen Necip Fazıl böylece hem kendisini ve hem de onu 

okuyan ve dinleyen genç nesli hep diri tutmuĢtur. Yazdığı Ģiirler, kitaplar, tiyatrolar 

ve verdiği konferanslar yüzünden defalarca cezaevine girmesine ve dergisinin birçok 

kez kapatılması ve toplatılmasına olmasına rağmen hiçbir zaman kendi fikir ateĢinin 

sönmesine müsaade etmemiĢ ve 1960 sonrasında milliyetçi mukaddesatçı ve 

muhafazakâr kesimler üzerinde ciddi etkiler bırakmıĢtır. (Çaha ve ġahin, 2013:605). 

Kanuniden sonra çözülmeye baĢlayan ruhun, Tanzimat‘tan sonraki yıkılıĢını her 

platformda yineleyerek, Ġslam‘ı temel alan toplumsal ve siyasal değiĢim imkânlarına 

iĢaret eden bir rol üstlenmiĢ ve böylece hem kendisini ve hem de onu okuyan, 

dinleyen her kesimi yeniden inĢa etmiĢtir. Ġslâm‘dan marksizme, bilim ve felsefeden 

sanata, edebiyattan siyasete kadar neredeyse görüĢ belirtmediği bir alan bulunmayan 

Necip Fazıl bütün bunları ele alıp irdelerken Ġslam‘ı her zaman temel olarak almıĢtır. 

Mukayese ve eleĢtirilerini bu eksen üzerine inĢa etmiĢtir. 

       Tezin hedefi, Necip Fazıl Kısakürek‘in hayatı, eserleri, kiĢiliği, tesis etmek 

istediği Ġslam Ġnkılabı ve bu inkılabı gerçekleĢtirecek gençlik kadrosu bağlamında ele 

almak Ģeklinde özetlenebilir. Milliyetçi, mukaddesatçı ve Ġslâmcı nesillerin 
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kendilerine özgü okuma, düĢünme, propaganda ve eylem süreçlerinde Necip Fazıl‘ın 

ciddi bir karĢılığı bulunmaktadır. Günümüz mukaddesatçı kuĢaklarının üslubuna 

yansıyan tesire bakıldığında Necip Fazıl‘ın güçlü bir etki bıraktığı görülmektedir. 

Necip Fazıl‘ın Ģiiri sağ kesimin slogan ve hitaplarında sıklıkla kullanılmaktadır. 

Ramazan Kaplan (2005: 208-209) Necip Fazıl‘ın Ģiirini insanoğlunun düĢünce ve ruh 

dünyasındaki değiĢim anaforunun Ģiiri olarak tanımlar. Mutlak hakikatin yani 

Allah‘ın peĢinde olan Necip Fazıl hakikate ulaĢmak için Ģiirini bir araç olarak 

kullanmıĢtır. (Çebi,1987:285). Bugün birçok sağcı yapılanma Necip Fazıl‘ın Ģiirlerini 

kitleleri etkilemek için kullanmaktadır. Sağ kesim üzerinde olumlu etkiler yaratan ve 

geniĢ kitleler tarafından sevilen Necip Fazıl sol kesim üzerinde de aksi yönde etkiler 

yaratmıĢ ve geniĢ kitleler tarafından acımasızca nefret edilen biri haline getirmiĢtir. 

(Güdek, 2005: 4). Bu nefret sol çevrelerce Ģeriatçı, yobaz, illet, zillet killet, mürteci, 

gerici, süper mürid, bay mistik, sabık Ģair, dugles bıyıklı, züppe ve çapkın, kumarbaz 

mürĢit, örümcek kafalı, kumarbaz, softa, terakki düĢmanı, Ģeklinde yaftalanmasına 

neden olmuĢtur. Necip Fazıl‘ın milliyetçi, mukaddesatçı ve Ġslâmcı çevrelerde 

yarattığı kuvvetli etki kendisinin hala bu kesimlerce Üstad olarak anılmasına neden 

olmuĢtur. Necip Fazıl marksizm, milliyetçilik, sosyalizm, anarĢizm, komünizm, 

kapitalizm, emperyalizm ve Ġslâmcılık gibi fikri cereyanlar üzerine doğrudan ve 

dolaylı olarak yazılar yazmıĢ ve aynı zamanda bu konularda polemiklere de girmiĢtir. 

       Necip Fazıl gençlerin konuĢma üslubundan giyim tarzına, düĢünme Ģeklinden 

davranıĢlarına kadar birçok yönü üzerinde telkinlerde ve yönlendirmelerde bulunan 

bir fikir adamıdır. Gençlere özel bir anlam yükleyen Necip Fazıl‘da gençliğin önemli 

bir yeri vardır. Gençliğin kontrolsüz ve sahipsiz bırakılmasına karĢıdır. Necip Fazıl 

mukaddesatçı gençliği davasını omuzlayacak güç olarak görür. Eserlerinde, 

konferanslarında ve hitaplarında seslendiği dönemin gençliği üzerinde bıraktığı etki 

bugün kendini göstermektedir. Sağcı gençlik yapılanmaları üzerinde hala etkisi ve 

okunurluğu devam eden Necip Fazıl sağcı gençliğin üstadı konumundadır. 

 

 

 



                                                    

3 
 

1.NECĠP FAZIL KISAKÜREK HAYATI KĠġĠLĠĞĠ VE ESERLERĠ 

 

1.1. HAYATI 

Necip Fazıl, ―O ve Ben, Kafa Kâğıdı, Babıâli, Cinnet Mustatili gibi 

biyografik olamayan farklı türdeki eserlerinde hayatını net bir Ģekilde gözler önüne 

sermiĢtir. Necip Fazıl Kısakürek 26 Mayıs 1904‘te ÇemberlitaĢ‘ta, bulunan dedesine 

ait bir konakta dünyaya gelmiĢtir. (Duran, 2012: 5). Büyükbabası, Ġstanbul Cinayet 

Mahkemesi ve Ġstinaf Reisliğinden emekli, II. Abdülhamid Han‘a Ermenilerce 

giriĢilen suikastın tarihî muhakemesini yapan ve Mecelle‘yi kaleme alan heyet içinde 

imzası bulunduğu için, 6 Ekim 1902‘de ―Legion d‘honneur‖ niĢanıyla ödüllendirilen 

Mehmet Hilmi Efendi‘dir. Necip Fazıl‘ın ismi de büyükbabası tarafından 

konulmuĢtur. Lakabı Müftizade olarak zikredilen dedesi Mehmet Hilmi Efendi 1841-

1916 yılları arasında yaĢamıĢtır ve kabri Edirne kapı Ģehitliğine bulunmaktadır. 

(Asım, Ġsmail, Aykut. 2015: 34). Necip Fazıl kayıtlı bir Ģecereyle, Alâüddevle 

devrinin ġeyhülislâmı Mevlânâ Bektût Hazretlerine dayanan, Dulkadiroğullarına 

bağlı ―Kısakürekler‖ soyuna mensuptur. Babası, Mekteb-i Hukuk mezunu, Bursa‘da 

âzâ mülâzımlığı, Gebze savcılığı ve kısa ömrünün son senelerinde de Kadıköy 

hâkimliği görevlerinde bulunmuĢ olan Abdülbâki Fazıl Bey‘dir. Babası Abdulbaki 

Fazıl Bey 21 Temmuz 1889 Ġstanbul‘da doğmuĢ Fransızca ve Rumca eğitim almaĢtır. 

Sicil kaydına göre 17 Ekim 1919 tarihinde 31 yaĢında iken vefat etmiĢtir. Annesi ise, 

dinine bağlı fedakâr bir Türk kadını olan, Akdeniz kıyılarından Ġstanbul‘a hicret 

etmiĢ bir ailenin kızı olan Mediha Hanım‘dır. Necip Fazıl, ilk dinî telkin ve 

terbiyesini, büyükbabası Mehmet Hilmi Efendi‘den alır. Okuyup yazmayı da henüz 

5–6 yaĢlarındayken ondan öğrenir. Birçok Ģiirinin ana imajını ve ruhî kaynağını 

teĢkil eden ―yakıcı bir hayal kuvveti, marazi bir hassasiyet, dehĢetli bir korku‖ 

Ģeklinde özetlediği ve hastalıktan hastalığa geçtiği ilk çocukluk yıllarını dedesine ait 

ÇemberlitaĢ‘taki Konak‘ta geçirmiĢtir. Büyükannesi eski Halep Valisi, Hariciye 

MüsteĢarı, Zaptiye Nazırı Salim PaĢa‘nın kızı Ģanlı Ġstanbul hanımefendilerinden 

Zafer Hanım‘dır.  Denizden korktuğu için vapura binemez. Tam anlamıyla ―ġark ve 

Garp bulamacı, Tanzimat artığı, mihrakından oynatılmıĢ ve yeni mihraka 

oturtulamamıĢ hafakanlı Ġstanbul hanımefendisinin tipik örneğidir.‖ Zafer Hanım, 

Necip Fazıl‘ın haĢarılıklarının önüne geçmek amacıyla; Ģairin ruhunu kamaĢtırmak, 
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uyuĢturmak için 5–6 yaĢlarındayken onu bir sürü ―abur cubur‖ romanla tanıĢtırır. On 

iki yaĢına ―kadar süren bu ölçüsüz, abur cubur okuma hastalığı‖ o hâle gelir ki Ģairin 

gecelerini ve gündüzlerini bir ağ gibi sarar. On, on bir yaĢlarındayken ―Pol ve 

Virjini‖, ―Graziyella‖, ―Güzel Prenses‖ gibi hissilik ve edebilik iddiasındaki çoğu 

romanı okur. Onda roman okumak giderek bir iptila hâline gelir. Onu romanların 

büyüleyen dünyasından çekip almak için çareler aranır. Kız kardeĢi Selma ile 

büyükbabası vefat eder. Bu ölüm olayı, onu dıĢarıdan etkileyen, çocukluk günlerine 

ait hiçbir zaman unutamayacağı iki olaydır. Selma‘nın ölümüyle annesi ―beyin 

hummasına‖ tutulur.  Sonra da Ģairin annesinde verem hastalığı nükseder. Mediha 

Hanım, tedavi için Ġsviçre‘ye kardeĢinin yanına gider. Bir müddet bir sanatoryumda 

kaldıktan sonra yeniden Ġstanbul‘a döner. (Boz, 2012: 5-6).   

Necip Fazıl, Bahriye Mektebi‘ne gireceği 1916 senesine kadar Büyükdere‘de 

Emin Efendi‘nin iĢlettiği mahalle mektebinden baĢlayarak çeĢitli okullara devam 

eder. Fransız Papaz Okulu ve Kumkapı‘daki Amerikan Koleji‘nin ardından Serasker 

Rıza PaĢa yalısındaki Rehber-i Ġttihad Mektebi‘nde öğrenim görür. Yatılı olan bu 

okulda da fazla kalamayınca, bir süre için Büyük ReĢit PaĢa Numune Mektebi‘ne 

gönderilir. Kısa bir zaman da seferberlik nedeniyle gidilen Gebze‘nin Aydınlı 

köyünde, köyün ilkokuluna yazılır. Ġlkokulu Heybeliada Numune Mektebi‘nde 

bitirir. 1916‘da, ―Ne oldumsa bu mektepte oldum‖ dediği ve Ģahsiyetinin ana 

dokusunu ördüğü ―Mekteb-i Fünûn-u Bahriye-i ġahâne‖ye imtihanla, ―estetik 

ölçülere kadar varan incelemeler‖ sonucunda alınır. Necip Fazıl için hayatının en 

nazik dönemini geçirdiği Bahriye Mektebi, içindeki bütün ıĢık cümbüĢleriyle Ģaire 

kendisini gösteren bir ayna olur. Bahriye Mektebi‘ne devam ederken el yazması 

―Talebe Yazıları‖ ve ―Nihal‖ adında iki mecmua çıkarır. Edebiyat muallimi 

öğrencilere hayatlarının en çarpıcı olayını anlatmaları için sınıfa ödev verdiğinde o, 

―Büyük Babamın Ölümü‖ baĢlıklı bir yazı yazar ve bu yazı ile öğretmenin övgüsüne 

mazhar olur. Sonra da Ģiire baĢlar. Ancak edebiyat muallimi ondan beklemesini, 

sabretmesini ister. Ġlk metafizik arayıĢları ve zabitlerin bile benimsediği ―ġair‖ lakabı 

ile ilk aruz talimlerine de Bahriye Mektebi‘nde baĢlar. 
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 Sonradan Ģairin edebiyat derslerine girmeye baĢlayan Ġbrahim AĢkî Bey de 

Necip Fazıl‘ı yönlendiren hocalardan birisi olur. O, Ģaire ―her Ģeyden evvel oku! 

Amma okumaya baĢlamadan evvel bil, ne okuyacağını bil!‖ uyarısında bulunur. 

Yerine göre ona kitaplığından okuması için kitaplar da getirir. Bir gün Ġbrahim AĢkî 

Bey öğrencisi Necip Fazıl‘a, Sarı Abdullah Efendi‘nin ―Semerat-ül Fuad (Gönül 

Verimleri)‖ adındaki kitabıyla ―Divân-ı NakĢî‖ isminde manzum bir kitap verir. 

Necip Fazıl‘ın tasavvufla tanıĢması böylelikle baĢlamıĢ olur.
1
 1920‘de namzet 

sınıfından ayrı üç harp sınıfını bitirdikten ve mezuniyet durumuna geldikten sonra 

diplomasını almayı beklerken, ilave edilen dördüncü sınıfa devam etmemeye karar 

verir ve Bahriye Mektebi‘nden ayrılır. Kısa süre sonra da, okuldan ayrıldığı tarihte 

namzet ve sadece üç harp sınıfından ibaret Bahriye Mektebi‘ni tamamladığına iliĢkin 

diplomasını alır. (Boz, 2012: 6-9). Bu sıralarda bir gün Yakup Kadri‘yi görmek için 

―Ġkdam Gazetesi ‖ne gider. Yakup Kadri‘nin odasına girerek elindeki defteri 

masasına bırakır. Ona Felsefe talebesi olduğunu, Ģiir yazdığını ve yazdığı Ģiirleri 

kendisine getirdiğini beğenmeleri halinde yayınlamalarını ister.  ―Mezar Kitabe ‖si 

adındaki ilk Ģiiri  ―Yeni Mecmua‖da yayımlanır.  Heybeliada Bahriye Mektebinde 

okurken ilk Ģiir ve yazılarını yazmaya baĢlar. Necip Fazıl‘ın belirtildiği gibi ilk Ģiiri 

17 yaĢında iken değil 15 Haziran 1923 te Yeni Mecmuada 20 yaĢında iken basılır. 

(Öz vd., 2015: 42).  

Necip Fazıl 1921 yılında Ġstanbul Darülfünun Felsefe ġubesine kaydolur. 

Buradaki öğrenimini tamamlayamadan, 1925 yılında devlet bursunu kazanarak 

felsefe tahsili için Paris‘e gider. 1925 yılının Ocak-Ağustos ayları arasında 8 aylık bir 

dönemi Paris‘te geçirir. Kumar alıĢkanlığından ötürü eğitim hayatı baĢlamadan biter. 

(Öz vd.,2015: 43). Necip Fazıl kendi tabiriyle mevsimlerce, yalnızca gecelerini 

tanıyıp, gündüzlerini görmediği Paris‘teki eğitimini yarım bırakarak ülkeye döner. 

(Kısakürek, 1975: 30). Sorbon Üniversitesi yılları Necip Fazıl‘ın ―Allah‘ım beni 

benden kurtar‖ dediği yıllardır. Paris‘teki kumar ve eğlence hayatına (bohem) son 

vererek kendisini Ġstanbul‘a gönderen müfettiĢ Zeki Mesut bir bakıma kendisini Ģiir 

ve sanata iade eder. (Kısakürek, 1975: 31). Kaleminin iffet ve saffetini korumak, 

yani onunla geçim zorunda kalmamak için bankacılık mesleğini seçer. (Kısakürek, 

1975: 241).   

                                                           
1
 https://www.necipfazilodulleri.com/necip-fazil-hayati (EriĢim Tarihi:16.05.2019) 

https://www.necipfazilodulleri.com/necip-fazil-hayati
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1925-1938 yılları arasında 1934-1935 yılları hariç, değiĢik bankaların 

muhasebe müdürlüğü ve müfettiĢliklerinde çalıĢır. Paris‘ten döndükten sonra 

1925‘de Salih Zeki‘nin vasıtasıyla çalıĢmaya baĢladığı Felemenk Bahr-i Sefit 

Bankası" isimli Hollanda Bankası‘nca kendisine avans verilmeyince 29 günlük 

maaĢını alıp kumar oynayabilmek için istifa eder. (Kısakürek, 1975: 69). 

Sonrasında Osmanlı Bankası‘nca baĢvurusu kabul edilir ve Ceyhan‘da göreve 

baĢlar burada at sevgisine kapılan Necip Fazıl bu bankadan ayrıldıktan sonra Ziraat 

Bankası ve ĠĢ Bankası‘nda çalıĢır. Hayatını idame ettirmek için bankada çalıĢırken 

bir yandan da Ģiir yazmaya ve kitaplar çıkarmaya devam eder. (Kısakürek, 1975: 75). 

1925‘te ilk Ģiir kitabı ―Örümcek Ağı‖ , 1928‘de ―Kaldırımlar‖  kitap hâlinde 

yayımlandıktan sonra, ―Kaldırımlar ġairi‖ diye anılmaya baĢlayan Necip Fazıl‘ın bir 

Ģair olarak Ģöhreti 1928‘lerden sonra hızla yayılmaya baĢlar. 1928-29 devresi kumara 

teslimiyet içinde içki ve kadınlı ortamlarda çoğu içgüdülerin kölesi halinde Babıali 

kahramanlarıyla yan yana ve diz dize yaĢadığı bohem hayatını çerçeveler. 

(Kısakürek, 1975: 76). 1929‘da Ankara‘ya gider. 9 yıl boyunca çalıĢacağı ve 

müfettiĢliğe kadar yükseleceği ĠĢ Bankası‘nda Umum Muhasebe ġefi olarak 

çalıĢmaya baĢlar. (Boz, 2012: 10).  

Taksim‘deki meĢhur tarihi bina TaĢkıĢla‘nın 5. Alay Zabit Kıtası‘nda 6 ay 

neferlik; Harbiye‘de Ġhtiyat Zabit Mektebi‘nde 6 ay talebelik, peĢinden de 6 ay 

subaylık yapar. 18 aylık bu askerlik macerası, 1931 yılı baĢlarından 1933 senesinin 

ilk aylarına kadar sürer. Askerliği bittikten sonra tekrar Ankara‘ya döner. Necip Fazıl 

askerde iken yazı yazmaya devam ettiğini ve çerçevelerinde eĢi Neslihan 

Kısakürek‘e ait ―N.Kısakürek‖ imzasını kullandığını belirtir. (Kısakürek, 1975: 254). 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel bir kitabını ―Hakkında her vasfın aciz kaldığı Ģaire‖ 

diye ithaf ettiği Necip Fazıl‘ı Ankara‘da Yüksek Devlet Konservatuarı Dil ve Tarih 

Fakültesi kadrosuna tayin eder. Ayrıca Necip Fazıl bir Fransız mektebinde, Ġstanbul 

Güzel Sanatlar Akademisi‘nde ve Robert Koleji‘nde dersler okutur. Bu yıllarda 

değiĢik dergi ve gazetelerde Ģiirleri ve hikâyeleri çıkmaya devam eder. (Kısakürek, 

1975: 249).  
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Necip Fazıl, ―Efendim‖ dediği Abdülhakim Arvasî Efendi ile 1934 yılında 

tanıĢır ve hayatı bu tarihten sonra değiĢir. MürĢidine atfen yazdığı ― O ve Ben‖ adlı 

eserinde kendi hayatını ―Tanıyıncaya kadar ( 1904–1934)‖ ve ―Tanıdıktan sonra 

(1934–1943)‖ Ģeklinde iki ana bölümde ele alır. Necip Fazıl‘ın Ġki devreye ayırdığı 

hayatının 1934‘e kadar olan ilk devresi, kendi ifadesi ile genç Ģairin bohem hayatını 

tam bir teslimiyetle sürdürdüğü yıllardır. (Kısakürek, 2013: 74). 1934‘e kadar genç 

Ģair, 1934-43 arası mistik Ģair, 1943 den sonra Fikret Adil‘in tabiriyle sabık Ģair 

olarak anılmaya baĢlanır. (Kısakürek, 1975: 23). 1934‘te bütün hayatını, fikirlerini ve 

ruhunu etkileyen, irĢad edicisi (Kısakürek, 1964d: 9) kabul ettiği MürĢidi Seyyid 

Abdülhakim Arvasî ile tanıĢtıktan sonra yaĢayıĢı tam olarak değiĢmemiĢse de, 

eserlerindeki, tasavvuf ve metafizik konuları yoğunluk kazanmıĢtır. Necip Fazıl, 

Abdülhakim Arvasî‘ye karĢı olan sevgisinin neticesi olarak, onun "Rabıta-i ġerife " 

ve  ―er-Riyazu't-Tasavvufiyye‖ isimli eserlerini sadeleĢtirmiĢ ve onun tavsiye ettiği 

kitapları okumuĢtur. (Baz, 2003: 337). Necip Fazıl, içinde bulunduğu ruh 

sarsıntılarını yansıttığı eserlerinde, tasavvufa olan meylini ortaya koymuĢ ve asıl 

sanat anlayıĢının 1934‘ten sonra Ģekillendiğini ve ilk eserleriyle son eserleri arasında 

içerik bakımından farklılıkların olmasının buna bağlanması gerektiğini belirtir. 

(Kısakürek, 2009: 193). 

1935 yılında yaĢadığı buhranlı günlerden sonra ġeyhi Abdulhakim Arvasi 

Hazretlerinin manevi tesiriyle açılan kitaplık çapta eser verme devrinin ilk eseri olan 

"Tohum" u yazar. 1932 yılında ―Ben ve Ötesi‖, 1933 yılında ―Birkaç Hikâye-Birkaç 

Tahlil‖ ve 1935 yılında yayınlanan ―Tohum‖ isimli kitaplarıyla ünlenen Necip Fazıl 

Celal Bayar‘ın desteği ile bankanın 1 yıllık reklam gelirini peĢin alarak 14 Mart 1936 

da Ankara‘da dönemin önde gelen entelektüellerini çatısı altında toplayan Ağaç 

Dergisi‘ni yayınlamaya baĢlar. (Kısakürek, 1975: 205).  Ağaç dergisi ruhçu ve mistik 

dünya görüĢünü temsil eden bir sanat, fikir ve edebiyat dergisidir. (Öz vd., 2015: 83-

84). Derginin her sayısında Necip Fazıl‘ın fikri açıdan ülkenin genel durumunu ele 

alan bir yazısı bulunmaktadır. Sanat ağırlıklı olan bu dergide baĢta edebiyat olmak 

üzere resim, tiyatro, sinema ve musiki gibi diğer sanat dallarına da yer verilmiĢtir.  
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Kültür, sanat edebiyat ve estetik konularında yazılarla, Ģiir, hikâye, eleĢtiri ve 

çevirilerin yer aldığı dergi entelektüel çevrelerce ilgiyle karĢılanmasına rağmen 

beklenen okuyucu kitlesine ulaĢamamıĢ ve 29 Ağustos 1936‘da yayımlanan 17.sayısı 

ile yayın hayatına son vermiĢtir. 1937 yılında  "Bir Adam Yaratmak" isimli piyesini, 

teftiĢ yapmak için gittiği Zonguldak'ta yazar ve piyesi ilk kez 1937-38 kıĢında, 

Ġstanbul ġehir Tiyatrosu'nda Muhsin Ertuğrul tarafından temsil edilir ve büyük bir 

ilgi görür. 1938 yılında Ulus Gazetesi tarafından yeni bir milli marĢ yazılması için 

düzenlenen yarıĢmaya özel olarak yapılan davet sonucu katılır ve "Büyük Doğu 

MarĢı" olarak adlandırılan Ģiirini yazar. (Boz, 2012: 14). 1939‘da ―Son Telgraf‖ 

gazetesinde ―Çerçeve‖ baĢlığı ile günlük yazılar yazmaya baĢlayan Necip Fazıl 

yazdığı bu yazılarla büyük ilgi uyandırır ve Uluslararası konjonktürü iyi analiz 

ederek Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın çıkmayacağı beklentilerinin aksine,  olası savaĢ ile 

ilgili yorum ve tahminleri gerçekleĢince ünü daha da artar. (Öz vd.,2015: 529).  1939 

yılında Ģiir kitabına da adını vereceği çok sevdiği ―Çile‖ isimli Ģiirini yazar. 

(Kısakürek, 1962: 16-20). 1941‘de köklü bir ailenin kızı olan Neslihan hanımla 

evlenen Necip Fazıl‘ın Mehmed (1943), Ömer (1944), AyĢe (1948), Osman (1950) 

ve Zeynep (1954) isimli üç erkek ve iki kız çocuğu olur. (Kısakürek, 2009: 255). 

Darülfünun yıllarında ilk Ģiiri yayımlanan ve gazeteciliğe baĢlayan Necip Fazıl, 

Hasan Ali Yücel‘in Büyük Doğu ile hocalık arasında tercih yapması ihtarı üzerine 

girmiĢ olduğu basın çevresini daha çekici ve eser vermeye daha uygun bir ortam 

olarak gördüğünden, memuriyetten 1942 yılında istifa ederek, basın ve yazın 

hayatına girer. (Kısakürek, 1975: 268).  

Necip Fazıl 1943‘te Türk düĢünce ve siyaset hayatında yeni bir hareketin 

baĢlangıcı ve aynı zamanda ilerde kendisinin adıyla anılacak olan, içerisinde sanat, 

fikir, felsefe, siyaset, edebiyat, Ģiir, hikâye ve dinî konuları içeren ve ―sapına kadar 

bir dava ve fikir organı‖ olarak gördüğü ―Büyük Doğu‘yu çıkarır. (Kısakürek, 1995a: 

206). Yeni bir söylem üretme çabasında olan Necip Fazıl‘ın Büyük Doğu Dergisi 

cumhuriyet Ġslamcılığının Ģekillenme zeminlerinden ve süreklilik kanallarından biri 

olmuĢtur. (Nazım, 2017: 17). Gençliğin dergisi olarak gördüğü bu dergiye ülkenin o 

günkü can çekiĢini anlatmak ve kurtuluĢ yolunu göstermek gibi bir misyon yükler. 

(Kısakürek, 1978: 162). 
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 Büyük Doğu 1943-1978 yılları arasında farklı aralıklarla 35 yıl süreyle 

haftalık, aylık ve günlük olarak 535 sayı yayınlanır, değiĢik sebeplerle tam 15 kez 

kapatılır. 1945 yılından sonra çok partili döneme geçiĢ hazırlıklarının olduğu bir 

dönemde Ağaç Dergisi‘nden farklı olarak kamuoyu oluĢturmak gayesi ile siyasi yönü 

ağır basan bir dergi haline gelir. (Öz vd., 2015: 88)  Büyük Doğu‘yu Necip Fazıl 

Türkiye‘nin batı karĢısında kendisini ifade edebileceği siyasi bir kavram olarak 

kullanmaya baĢlar. Büyük Doğu‘nun her sayısında Necip Fazıl‘ın dünya görüĢünü 

yansıtan Ġdeolocya örgüsü yazıları bu dergide yer alır. Dönemin BaĢbakanı ġükrü 

Saraçoğlu‘nun imzasıyla ―Allah ve ahlâktan bahsetmek yasaktır!‖ Ģeklinde 

gazetelere tamim gönderilmesine sebep olan yazıları ve ―Allah‘a itaat etmeyen itaat 

edilmez‖ mealinde verdiği cevabı yüksek mekteplerdeki hocalıklardan kovulmasına 

ve sonrasında askere alınmasına neden olur.  (Kısakürek, 1978: 162).  Büyük 

Doğu‘daki çeĢitli yazılarından dolayı Necip Fazıl değiĢik tarihlerde adli takibe uğrar, 

soruĢturmalar geçirir, hakkında kapatma, tutuklama, mahkûmiyet ve beraat kararları 

verilir. ―Kaldırımlar ġairi‖nden sonra Necip Fazıl ―Büyük Doğucu‖ unvanıyla 

anılmaya baĢlar. Büyük Doğu‘da yayınlanan yazılar, kullanılan dil ve sloganlar, 

karikatür ve polemikler geniĢ bir etki alanı yaratır ve Necip Fazıl ―Üstad‖ diye 

anılmaya baĢlanır. Necip Fazıl Anadolu‘nun birçok Ģehrini ve Almanya‘nın çeĢitli 

Ģehirlerini dolaĢarak büyük ilgi uyandıran, geniĢ halk kitlelerinin katıldığı 

konferanslar verir. (Öz vd.,2015: 559). Büyük Doğu Dergisi‘nin 1946 yılının 13 

Aralık tarihli sayısında; Büyük Doğu kapağındaki kocaman bir kulak ve üzerindeki 

―baĢımıza kulak istiyoruz‖ yazısı ve ―Sır‖ isimli piyesten dolayı örfi idare tarafından 

milleti kanlı ihtilale teĢvik suçlamasıyla kapatılır. (Kısakürek, 1975: 283). Birkaç gün 

sonra BaĢbakan Recep Peker Necip Fazıl‘ı Cevdet Kerim Ġncedayı vasıtasıyla 

Ankara‘ya çağırır. Kendisine sadece DP‘nin aleyhinde cephe alması ve Ġslam 

dâvasını haddinden fazla açığa vurmaması karĢılığında 100 bin lira teklif edilir.  Aksi 

takdirde bütün devlet kuvvetleriyle kuĢatılma tehdidi ile karĢıya karĢıya kalacaktır. 

Kendi tabiriyle ―Ya saray, ya zindan!‖ Ģeklinde bir tercih yapmaya zorlanırken kısa 

bir zaman sonra açılacak zindan kapısına doğru BaĢbakanlık kapısından çıkacaktır.  
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Sonrasında yayınlanmaya baĢlanan "Sır" isimli piyesinden dolayı "Milleti 

kanlı ihtilale teĢvik" suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkarılır. 1947 yılında Büyük 

Doğu'yu yeniden yayınlamaya baĢlar. Birkaç ay sonra ise "Abdülhamîd'in 

Ruhaniyetinden Ġstimdat" baĢlıklı Rıza Tevfik'e ait bir Ģiirin neĢri sebebiyle Büyük 

Doğu mahkeme kararıyla tekrar kapatılırken Necip Fazıl ve eĢi Neslihan Hanım 

tutuklanır. "Türklüğe Hakaret ―den yargılanır ve 1 ay 3 gün tutuklu kaldıktan sonra 

bu davadan beraat eder. (Kısakürek, 1975: 286-292). 100 yıla yakın mahkûmiyetten 

basın affı ile kurtulan Necip Fazıl Atatürk‘e hakaretten açılan davada verilen kararın 

Yargıtay‘ca hemen onanması üzerine ve Balmumcu‘dan tahliye edilerek 1,5 yıl ceza 

yatmak üzere ToptaĢı Cezaevi‘ne girer. (Kısakürek, 1975: 317). 1947 yılı içinde; 

hakkındaki soruĢturma, yargılama ve tutuklamalar yaĢanırken Necip Fazıl kaleme 

aldığı "Sabır TaĢı" piyesiyle C.H.P. Sanat Mükâfatını kazanır. Fakat jürinin verdiği 

karar Parti Genel Ġdare Kurulu tarafından iptal edilir ve ödülü kendisine verilmez. 

1947 yılında Büyük Doğu‘nun toplatılma kararı üzerine tekrar yayına baĢlamasına 

kadar geçen süre içinde sadece 3 sayı çıkarılan siyasi ve sosyal bir mizah gazetesi 

olan Borazan‘ı çıkarır. (Öz vd., 2015: 91). 28 Kasım 1947 ile 12 Aralık 1947 tarihleri 

arasında yayınlanan ve yazıların çoğunluğunun Necip Fazıl‘a ait olduğu bu derginin  

―Yuf‖ baĢlıklı ilk yazısında toplumun içinde bulunduğu ortama, sahtekârlık, 

riyakârlık gibi ahlak bozukluklarına farklı bir üslupla değinir. (Kısakürek, 1947: 1). 

1948 yılı ilkbaharında Temyiz Mahkemesi Necip Fazıl hakkında "Türklüğe 

Hakaret ―den dolayı verilen beraat kararını bozar ve hapsine karar verir. Büyük Doğu 

kapatılır ve Necip Fazıl sonrasında maddi olarak zor günler geçirmeye baĢlar. 

(Kısakürek, 2014: 61). 28 Haziran 1949 tarihinde seçimlere katılması mümkün bir 

parti Ģeklinde, Müslümanlığa tamamen bağlı insanların kurduğu, kanunen yasak 

olmayan, siyasi, harsi ve ahlaki bir cemiyet olarak nitelediği Büyük Doğu 

Cemiyeti‘ni kurar. (Kısakürek, 2014: 13). Türk münevverlerini hak ve hakikate giden 

tek yol olarak gördüğü bu cemiyet etrafında dillere pelesenk olan ―zehirle piĢmiĢ aĢı 

yemeğe kim gelir?‖ sorusuyla kenetlenmeye çağırır. (Kısakürek, 2014: 19). 
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―Ey kulaklarında ruh, vatan, istikbal, tarih, kardeĢ ve evlat çığlığı 

uğuldayanlar! Buyurun zehirle piĢmiĢ aĢ, önünüzdedir. Zehirlenen nesillerin 

ve istikbalin panzehri bu acı aĢın içindedir!‖ (Kısakürek, 2014: 43) 

1 Temmuz 1949 tarihli Büyük Doğu Dergisi‘nin 17. sayısında Büyük Doğu 

Cemiyeti Ana Nizamnamesini yayınlar. Nizamnamede cemiyetin ruh mimarisi iĢini 

üstlendiği vurgulanırken cemiyetin ana prensipleri ve düĢman cephelerini de tek tek 

belirtir. Büyük Doğu Cemiyeti‘nin Ġdari Umum Heyeti arasında Necip Fazıl‘ın 

dıĢında, Cevat Rifat Atilhan, Abdürrahman ġeref Laç, Ömer Karagül, ġakir ÜçıĢık, 

Haluk Nur Baki gibi isimler yer alır. (Kısakürek, 2014: 123-124). 6 Ekim 1950 

tarihinde yayınlanan Büyük Doğu Dergisi‘nin 29. sayısında Necip Fazıl kaleme 

aldığı  ―Sağır‖ baĢlıklı yazıda Ġsmet Ġnönü için ihtiraslı, korkak, bilgisiz, kötü 

yönetici, ehliyetsiz, çilesiz, Ģahsiyetsiz, esersiz, irfansız, silik, kindar, muhteris, içten 

pazarlıklı, ahmak, kaypak, sinsi, müflis Ģeklinde ağır hakaret içeren ithamlarda 

bulunur. (Kısakürek, 1992: 122). Necip Fazıl birçok eserinde Ġnönü hakkında 

hakaretlere varan sözler sarf eder. 1951 yılında Necip Fazıl‘ın siyasi komplo olarak 

nitelendirdiği ve kendisi üzerinden Ġslami davaya zarar vermek amacıyla 

tertiplendiğini iddia ettiği kumarhane baskını gerçekleĢir. (Kısakürek, 1992: 138). 

Sonrasında ise 26 Mayıs 1951 tarihinde cemiyet üyelerinin içinde bulundukları 

siyasi, ruhi, içtimai, mali amiller ile iç ve dıĢ müessirlerin etkisi gerekçe gösterilerek 

Büyük Doğu Cemiyeti‘nin kapatılmasına karar verilir. (Kısakürek, 2014: 221). 

Kumarhane baskını haberini yapan Ahmet Emin Yalman‘a ―Kanunun tanıdığı bir 

vazife icabıyla ayak attığım bir yeri, o yer benim değil de ben o yerin 

mevzuuymuĢum gibi alçakça ve sahtekârca istismar ettin‖ diyerek çıkıĢır. 

(Kısakürek, 1992: 138). 1952 yılında Ahmet Edip Yalman‘a Hüseyin Üzmez 

tarafından düzenlenen Malatya suikastıyla herhangi bir ilgisi bulunmamasına rağmen 

(Kısakürek: 1954:13) Ahmet Emin Yalman hakkında yazdıkları gerekçe gösterilerek 

1 yıl boyunca, 6-7 metrekarelik bir hücrede, Osman Zeki Yüksel (Serdengeçti) ve 

Cevat Rıfat Atilhan ile birlikte kalır. Bir yıl hapis yattıktan sonra suçsuzluğuna 

hükmedilerek Malatya Cezaevi‘nden tahliye edilir.
2
 11 Aralık 1952‘de, 

―Müdafaalarım‖ adlı eserinde yer alan ―Maskenizi Yırtıyorum‖ baĢlıklı broĢürle, 

                                                           
2
 https://www.nfk.com.tr/hayati (EriĢim Tarihi: 15.05.2019) 

https://www.nfk.com.tr/hayati
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1943‘ten sonra baĢına gelenler ve yaĢanılanlar hakkında ayrıntılı bir muhasebe yapar. 

(Boz, 2012: 20). Necip Fazıl‘ın sıkça ve sert bir Ģekilde eleĢtirdiği Ġnönü 1950 

seçimlerde beklediğinin aksi bir sonuç alır. Necip Fazıl‘a göre; seçimi Demokrat 

Parti kazanmıĢtır. Fakat bu DP‘ye duyulan sevgi ve istekten kaynaklamayıp CHP‘ye 

olan nefret ve öfkeye dayanmaktadır. Bu nedenle; ―Gelen Demokrat Parti değil, 

giden Halk Partisi olmuĢtur‖ der. (Kısakürek, 1975: 302). CHP‘nin ancak Ġslam 

düĢmanlığı ile izah edilebileceğini savunan (Kısakürek, 1973b: 134) Necip Fazıl 

1950‘den sonraki süreçte kendi istikametine perçinlemek adına Adnan Menderes‘i 

destekler. (Kısakürek, 1975: 305)  Adnan Menderes‘e hitaben bir mektup kaleme alır 

ve gönderir. Mektubunda Menderes‘e kendisini partinin üstünde ayrı ve bağımsız 

tuttuğunu, kendisini davasının mihrakına oturtmak için elinden geleni yapacağını ve 

bunu onun Ģahsı için değil davası için yapacağını yazar. (Kısakürek, 1995a: 16). 

AĢırı medeni olarak gördüğü Adnan Menderes‘i makalelerinde sıklıkla uyaran Necip 

Fazıl aksi halde baĢına gelecekler hakkında ikazlarda bulunur. Her ne kadar sitemler 

etse de söylediklerini yapabilecek kiĢi olarak yine Adnan Menderes‘i görür. 

(Kısakürek, 1995a: 226). 1956‘da Büyük Doğu‘nun kapatılması karĢısında devlet 

sırtlanlarına karĢı hükümet aslanı olarak gördüğü Menderes‘in hareketsizliğini 

eleĢtirir ve sitemde bulunur. 1960 askeri darbesinin hemen öncesinde 1959 yılında 

Menderese ―Ya ol ya öl! Vaktin kalmadı.‖ çağrısında bulunur. (Kısakürek, 1975: 

315). 

―Tıkın içeriye tüm hak ve hakikat düĢmanlarını! Bunu yapmazsan 

düĢmanların mekanı keĢhane ve bizimki senin manevi hayalinde 

beraberimizde olarak hapishane olacaktır.‖ (Kısakürek, 1995b: 82). 

1959‘da Adnan Menderes‘e 1960‘ın ―son vade‖ olduğunu yazan Necip Fazıl 

haklı çıkar. 27 Mayıs 1960 gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koyar. 

(Kısakürek, 1995c: 137). 27 Mayıs 1960 askeri darbesine kadar geçen süreçte Necip 

Fazıl yazılarında ve eserlerinde ülkenin mevcut ekonomik, siyasal ve toplumsal 

yönlerini ele alır ve gerekli eleĢtirilerde bulunur. 1960 askeri darbesi ile hâlihazırda 

kapalı bunun Büyük Doğu Dergisi tekrar kapatılır. Necip Fazıl tutuklanır. 

Menderes‘inde yargılandığı mahkemede hâkim karĢına çıkarılır.  
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Yassıada‘da kendisine örtülü ödenekten aldığı paralar ile ilgili yöneltilen 

soruya; ―Benim örtülü ödenekten aldığım para, nefsim, rejime dalkavukluğum veya 

"hakk-ı sükût" olarak susmam için değil, Türkün ruh köküne bağlı aziz ve mukaddes 

dâva ve gayem içindir. Adetâ baç gibidir ve her veriliĢinde baĢka tesirlerle yarım 

bırakıldığı için evimde halı, keçe, ne varsa satıp savmama sebep olmuĢ, beni 

aldığımdan fazla borca sokmuĢtur. Böyleyken (Menderes'i göstererek) bu aziz ve 

mukaddes dâvayı, yarım yamalak da olsa tutan ilk BaĢvekil bu zat olduğu için 

huzurunuzda ona minnettarlığımı bildiririm.‖ Ģeklinde cevap verir. (Kısakürek, 1975: 

319). 1961‘in Aralık ayında 74 kilo olarak girdiği cezaevinden 57 kilo olarak tahliye 

edilir.  Tahliyesinden sonra ya her Ģeyden el etek çekecektir ya da her Ģeye topyekûn 

el atacaktır. Necip Fazıl ― ġimdi bu hal yüzünden ferdiyetimin kabuğuna çekilip bir 

deprem yarığına gömsem mi iyi, yoksa büsbütün cemiyete çıksam ve eğer bana yarık 

mukadderse ona cemiyet meydanından, zelzelenin trafik memurluğu kürsüsünden 

yuvarlansam mı? Elbette ikincisi… Öyleyse sesim eskisinden daha canlı, daha güçlü, 

daha hamleli, daha gür çıkacaktır. Arkamı anayasa hisarına verip, ilahi lütufla ayakta 

kalacak ve davayı ayakta tutacağım.‖ (Kısakürek, 1995c: 80-81) der ve eserler 

vermeye, yazılar yazmaya devam eder. 1963 yılından itibaren ise, Anadolu‘da 

konferanslar vermeye baĢlar. Ülkedeki anarĢi olaylarının artması sonrası 1971 

yılında büyük doğuda kaleme aldığı bir yazısında hükümet ve mukaddesatçı 

gençliğin el ele vererek bu olayları bastırmaları gerektiğini vurgular. Hükümetin 

mukaddesatçı gençlik ile hareket etmek yerine örfi idare ilan ederek kurtuluĢu 

ordudan beklemesini eleĢtirir. (Kısakürek, 1973b: 88). Necip Fazıl sağcı gençliği 

ülkenin teminatı ve kurtarıcı olarak görür. Bu nedenle her konferans ve eserinde 

onlara hitap eder. Farklı farklı yapılarda teĢkilatlanan sağcı gençliğin birleĢmesi 

gerektiğini sürekli dile getirir. (Kısakürek, 1985a: 106). 1970 yılında kurduğu Milli 

Nizam Partisi kapatıldıktan sonra Necmettin Erbakan tarafından Milli Selamet Partisi 

kurulur. Necip Fazıl bu partiye angaje olmadığını ama bütün ümit ve hasretini ona 

bağladığını bildirir ve ümitle ihtiyat arasında bir ihtiyat payı bırakır. (Kısakürek, 

1977-79a: 65). 
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―Bu partiden değildim, o da dâhil diğer partilerden de olamazdım ama o görüĢ 

ve ilham kaynağını Büyük Doğu ideolocya örgüsünden aldığını söyleyen zatı 

ve partisini ilk teĢebbüslerinde takviye etme borcuna sırt çeviremezdim.‖ 

(Kısakürek, 1977-79a: 66). 

1973 seçimlerinde 48 milletvekili ve 3 senatör kazanan Milli Selamet 

Partisi‘nin koalisyon ortağı olmamasını ve gününü beklemesini tavsiye eder. 

MSP‘nin koalisyon ortağı olmasından sonra birçok eserinde bu koalisyonu sert dille 

eleĢtiren Necip Fazıl MSP‘nin CHP ile koalisyona girmesini küfür olarak addeder. 

(Kısakürek, 1979: 156). 

―Mecliste yıllar boyu sadece yüzde birdik! 

Nihayet o mekâna yüzde yirmi ile girdik. 

Bir hükümet gördük ki afalladık, delirdik! 

Bir gün deriz inĢallah son engeli devirdik.‖ (Kısakürek, 1998b: 36). 

Sonrasında Büyük Doğu çeĢmesinden su içtiklerine ve aynı zamanda 

yüreğinde yara bıraktıklarına inandığı MSP ve Necmettin Erbakan‘a Ġslam‘a zarar 

verdikleri düĢüncesiyle çok sert hatta kimi zaman hakaretlere varan eleĢtirilerde 

bulunur. (Kısakürek, 1976b: 26). 1973 yılında hacca giden Necip Fazıl hatıralarını 

kaleme alır. Büyük Doğu Yayınevi‘nin kuruluĢundan bir yıl sonra ise, kabul ettiği 

tüm Ģiirlerini derlediği ―Çile‖ adlı eserini oluĢturur. Necip Fazıl için, 1975‘te Milli 

Türk Talebe Birliği tarafından ―Sanat hayatının 50‘inci yılı jübilesi‖ yapılır. 1976-

1980 arasında ―Rapor‖ isimli eser dizisini, 1978‘de ise son Büyük Doğu‘larını 

çıkarır. Ülkede sürekli artan anarĢi, gençlik olayları ve ekonomik sıkıntılar üzerine 

eleĢtirel yazılar yazar. 12 Eylül 1980 yılında askeri yönetim ülke yönetimine el 

koyar. 1980 ihtilalini fikirsiz bir hareket olduğunu düĢündüğü 1960 ihtilaline göre 

daha haklı bulur. Ona göre; 27 Mayıs 1960 milli iradeye tam zıt ve fikirsiz gece 

baskını iken 12 Eylül 1980 milli ihtiyaca uygun imdat davasıdır. (Kısakürek, 1980c: 

111). 1980‘de, doğumunun 75‘inci yıldönümü münasebetiyle Ġstanbul Atatürk Kültür 

Sarayı‘nda, Kültür Bakanlığı‘nca ―Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü‖ verilir ve nakdî 

mükâfatla taltif edilir. (Ahmet, 1995: 10). Aynı tarihte Türk Edebiyatı Vakfı 

tarafından da, ―Türkçe‘nin yaĢayan en büyük Ģairi‖ seçilerek kendisine ―Sultanü‘Ģ 
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ġuara‖ unvanı verilir. (ġahsuvaroğlu, 2003: 17). 1982‘de ise Yazarlar Birliği 

tarafından, Batı Tefekkürü ve Ġslam Tasavvufu adlı eseri sebebiyle ―Yılın Fikir 

Adamı‖ ilan edilir. 1983‘e kadar Ģiirler, senaryolar, romanlar, fikir eserleri yazmaya 

devam eden Necip Fazıl, 25 Mayıs 1983‘te Ġstanbul Erenköy‘deki evinde, boynunda 

taĢıdığı mahkûmiyet kararıyla vefat eder ve kalabalık bir cenaze töreninin ardından 

Eyüp sırtlarındaki kabristana defnedilir. (Boz, 2012: 26). 

1.2. KĠġĠLĠĞĠ 

Türk edebiyat ve düĢünce hayatının en önemli isimlerinden biri de hiç 

Ģüphesiz Necip Fazıl Kısakürek‘tir. O; Ģair, hatip, hikâyeci, tiyatro ve biyografi 

yazarı, gazeteci, tarihçi, mütefekkir ve din konusundaki çeĢitli eserleriyle benzerine 

az rastlanan çok yönlü bir kiĢiliktir. Necip Fazıl hem klasik hem çağdaĢ, hem Ģair 

hem mütefekkir, hem asi hem mahzun, hem batılı, hem doğulu, zıtlıkları içinde 

barındıran, dava ve aksiyon ruhuna sahip, reaksiyoner bir Ģahsiyettir. (Fahri, Ercan, 

Hüseyin, 2013: 17-29). Yüzü birçok çizgiye rağmen pörsümüĢ ve buruĢuk değil 

aksine cevval, enerjik fakat aynı zamanda mustarip ve aristokrat bir ifadeye sahip 

olan Necip Fazıl yüzünde tikleri bulunan, sade ve tertipli giyinen, sohbeti girift ve 

nükteli, yüceltme ve aĢağılamalarda aĢırıya kaçan, özgüveni yüksek, polemikçi, 

gündelik konuĢmalarında dahi hitabet havası olan, hazır cevap, ―Yalnızlık: zehirim 

de, ilacım da sensin!‖ (Kurt, 2000:105) diyen ve etrafındaki kalabalıklara rağmen 

kendini yalnız hisseden, duyarlı ve duygusal bir yapıya sahipti. Sıklıkla boğazına bir 

fular bağlama alıĢkanlığı olan Necip Fazıl sade ve tertipli giyinirdi. Parmaklarının 

kütlüğünü saklamak için olsa gerek eldiven kullanmasını da severdi. Bâbıâli‘nin bir 

yerinde, gençliğinde katıldığı bir ziyafette bu küt parmaklardan utanç duyduğunu 

belirtir. KonuĢması, sohbetleri daima renkli ve nükteli olan Necip Fazıl kimi zaman 

karıĢık olayları basit cümlelerle ifade etmeyi tercih ederken kimi zamanda basit 

konuları da kafa karıĢtıran cümlelerle ifade etmeyi tercih ederdi. Eserleri ve yazıları 

incelendiğinde yüceltmelerinde de, aĢağılamalarında da aĢırılığa kaçan bir dil 

kullanmaktan çekinmediği görülür. Gündelik konuĢmalarında dahi hitabet havası 

içeren bir üslup kullanır. (Öz vd., 2015: 93-95). 
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Necip Fazıl hep uyanık, hep gergin, hep soru soran, hep cevap arayan, hep 

buluĢlar üzerinde bulunan bir karakterdir. Bu nedenle etrafında birçok insan 

bulunmasına, evinin kapısı ziyaretçilerine her an açık olmasına rağmen o kendisini 

her zaman yalnız ve anlaĢılmamıĢ hisseder. (Özdenören, 1983: 21-22).  

1978 yılında kaleme aldığı Rapor 4‘te yalnızlığını ―Ben kapısı açılmaz bir 

inziva, vahĢi bir yalnızlık içindeyim. Herkesi ve her Ģeyi inciten, ürküten, kaçıran bir 

insanım. Susmayı nabza göre Ģerbet vermeyi bilmeyen bir beceriksizim. Hak ve 

hakikate istekli olma davasındaydım. Tabutumla beraber manevi tabutumu 

taĢıyabilecek 4 kiĢi yetiĢtirebilsem kendimi mesut sayarım.‖ (Kısakürek, 1977-79: 

168) Ģeklinde tarif eder. Necip Fazıl kendisini ruhen yalnız hisseder, zamanla dava 

arkadaĢları arasında yaĢanan kopmalarda onu olumsuz yönde etkiler ve ―Lafımın 

dostusunuz çilemin yabacısı, Yok mudur sizin köyde, çeken fikir sancısı?‖ 

(Kısakürek, 1980c: 154) ifadelerinden anlaĢıldığı gibi sitem etmesine neden olur. 

ġiirinden de anlaĢılacağı üzere hayran ve alkıĢçılarının çoğunluğunu davasının 

gerektirdiği ruh aĢk, vecd ve fedakârlıktan yoksun gören Necip Fazıl etrafındaki tüm 

kalabalıklara rağmen kendini tek baĢına ve yalnız çırpınan bir adam olarak görür. 

(Kısakürek, 1980a: 10). Kendini yalnız hisseden, Büyük Doğu orkestrasının Ģefi, 

birinci kemanı, flütü, borusu, davulcusu, zilcisi, süpürücüsü olarak hep kendini 

görür. (Kısakürek, 1975: 289). Necip Fazıl‘da öne çıkan bir ―ben‖ vardır. Burhan 

Belge kendisi için sarp ve yalçın bir benlik kayası, majüskülle yazılmıĢ bir "BEN‖ 

ifadesini kullanırken, bir baĢka bir muharrir ise onun boyuna "ben" demekten b.e.n. 

harflerini tükettiği söyler. Bu Ģekilde algılanmak Necip Fazıl‘ın hoĢuna gider. 

Kendisini en aĢağı derecede bir müminin ayağındaki toz olmaya razı görürken, bu 

muharrirlere dağ gibi görünmekten saadet duyduğunu dile getirir. (Kısakürek, 1975: 

236). 

Zekâsının ve yeteneğinin yanına cesaretini koyan Necip Fazıl (Sert, 2005: 94)  

kendini çevresindeki insanlardan farklı görür. Çevresindeki insanların kendi 

kendisini aĢma hasreti duymamalarını eleĢtirir. Kendi kendini sürekli anlamaya 

çalıĢır. Farklı bir yaratılıĢa sahip olduğu ve anladıklarının, hissettiklerinin, 

duyduklarının diğer insanların algıladıklarından farklı olduğu kanaatindedir.  
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BaĢarmak için yaratıldığım düĢüncesinde olan Necip Fazıl bir Ģeyi sonuna, en 

uç noktalarına kadar götüren, o Ģeyi o uç noktalarda deneyen, kurcalayan bir 

karakterdir. Bu karakter özelliği düĢünce dünyasına ve gündelik hayatının 

ayrıntılarında da gözlenebilmektedir.  

Sınırları zorlayan bir yapıya sahip olan Necip Fazıl bankada çalıĢırken, 

aybaĢına iki gün kala ―cazip‖ bir kumar teklifiyle karĢılaĢınca çalıĢtığı bankadan 

Avans ister, fakat banka nizamına aykırı olduğu için istediği avansı verilmez ve istifa 

ederse 29 günlük hakkını alacağını söylenmesi üzerine hiç düĢünmeden istifa eder. 

Hakeza babaannesinden kalan konağın satıĢından kendisine düĢen 500 lirayı 

kumarda gözünü kırpmadan kaybeder. (Kısakürek, 1975: 46). Rasim Özdenören 

Necip Fazıl için ―Kararını verip de bir teĢebbüse geçtiğinde bütün gemilerini yakan 

adamdır O.‖der.  Hayatı boyunca parayı önemsemeyen, anı yaĢamak için daha sonra 

ihtiyaç duyabileceği tüm parayı harcamaktan çekinmeyen, bir anlık görüntü için 

dergisinin sıkıntılı günler yaĢaması pahasına tüm kliĢelerini gözünü kırpmadan yakan 

bir karakterdir. (Öz vd., 2015: 95-98)  Kumar konusu ele alınmadan Necip Fazıl 

kiĢiliği hakkında yazılacak her yazı eksiklik içerir. Çünkü hayatı boyunca yakasını 

bırakmayan kumar alıĢkanlığı onun hayatını Paris yıllarından baĢlayarak birçok 

evrede etkiler hatta Büyük Doğu Cemiyeti‘nin partileĢme sürecini sekteye uğratır ve 

bu yönüyle hedefe konulmasını sağlar. Rasim Özdenören Necip Fazıl‘ın ihtiyarlık 

yaĢlarına kadar, tövbe üstüne tövbe etmesine rağmen hiçbir zaman vazgeçemediği bu 

tutkusuyla, onun gerçek bir kumarbaz olduğunu söyler. (Öz vd., 2015: 110)  Birçok 

kez oynamamak adına yeminler eder fakat çoğu kez yeminini bozar ve kefaret verir. 

Necip Fazıl 1943 yılında MürĢidi ġeyh Abdulhakim Arvasi‘yi tanıdıktan sonra ona 

olan teslimiyetinde de sınır tanımaz. ―Kâbus Ģehirdeki hayatımı anlatmaya hicabım 

ve Ġslâmî edebim manidir‖ (Kısakürek, 2013: 68) ifadesinde kastettiği gençlik 

yıllarında yaĢadığı bohem hayatı ve kendisine yaĢattığı ruh bunalımı Necip Fazıl‘ın 

hayatında, düĢünce ve sanat anlayıĢı üzerinde tasavvufi yönden önemli etkisi bulunan 

MürĢidi ġeyh Abdulhâkim Arvâsi Hazretleri ile tanıĢmasından çok farklı bir hal alır.  
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1940‘ta yazdığı MürĢid Ģirinde;   

―Bana, yakan gözlerle, bir kerecik baktınız;   

  Ruhuma, büyük temel çivisini çaktınız!‖ der. (Kısakürek, 1962: 77). 

Bütün kıymetleri ondan aldığını ve her türlü eksiklik ve değersizliği kendinde 

gördüğünü belirten Necip Fazıl mürĢidini asla zimmet altına sokmadan, ondan aldığı 

mücerret ruhu kendisi ile tanıĢtıktan sonraki tüm hayatında yaĢatmaya çalıĢır. 

(Kısakürek, 1973b: 118-119). ―Anladım ki, sanat Allah‘ı aramakmıĢ, Marifet bu, 

gerisi yalnız çelik çomakmıĢ‖ (Kısakürek, 1968: 77) dizelerinden de anlaĢılacağı 

üzere Necip Fazıl, mürĢidi ile tanıĢtıktan hayatı ve sanatı Ġslami çizgiye kayar. 

Tasavvufun hayatına giriĢi ile Ģiir ve eserlerinde Ġslami temalar ağır basmaya baĢlar 

(Özmen, 2016: 150) ve Necip Fazıl bu tarihten önceki bohem hayatında kaleme 

aldığı bazı Ģiirlerini ret ettiğini belirten bir vasiyet kaleme alır. Büyük Doğu 

Dergisi‘nde yazdığı ―Vasiyet‖ isimli bir yazısında hidayete tam ulaĢmadığı 

devirlerde, bilerek ya da bilmeyerek Ģeriata ve Ġslamiyet‘e aykırı tek satır ve mısra 

çıkmıĢsa bunları eseri olarak kabul etmediğini, bunlardan istiğfar ettiğini ancak belli 

baĢlı bir tarihten sonra yazdıklarının kendisini taahhüt altına alacağını bildirir. 

(Kısakürek, 1992: 109). MürĢidine olan bağlılığı ve ziyaretleri arttıkça uğradığı 

manevi değiĢim Ģiir ve yazılarına yansıyan Necip Fazıl‘ı bu değiĢimden vazgeçirmek 

için kendisine büyük meblağlar teklif edilir fakat O, ―Büyük kapıyı asla terk etmem‖ 

diyerek bu teklifleri geri çevirir. Necip Fazıl‘ın büyük kapıdan kastı Abdülhakim 

Arvâsî‘nin ilim ve hikmet kapısıdır. (Özdamar, 1997:103). Necip Fazıl, mürĢidinin 

ilgi ve nazarı sayesinde yaĢadığı bohem ve sıkıntı dolu hayatı terk edip, ruhen ve 

mânen farklı bir insan olur. Böylece genel itibariyle Ġslâm, özelde tasavvuf onun 

düĢünce dünyasının merkezinde yer almaya baĢlar. 1943‘te ġeyhi Abdülhakim 

Arvasi‘nin vefat etmesi, Necip Fazıl için asla yeri doldurulamayacak büyük bir kayıp 

olur. (Çetin, 2014:184). 

Necip Fazıl, 1939 yılında ―Ben Buyum‖ baĢlıklı bir yazısında kendisinin ana 

hatlarını;  

1. Asyacı (Kopya Avrupacılığa zıd).  

2. AĢırı milliyetçi-Anadolucu (Milliyet dıĢı telakki sistemlerine zıd).  
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3. Ruhçu (Maddeye zıd). 

4. Maverâcı (Softaya zıd, dinsize zıd).  

5. ġahsiyetçi-keyfiyetçi (BaĢıboĢ ferd haklarına zıd, standart ölçülere zıd).  

6. Mülkiyette tahdidci (Büyük ferdi sermayeciliğe zıd).  

7. Sanat, fikir ve ilimde tecridci-safiyetçi (Köksüz ve kabataslak teĢhis sistemlerine 

zıd). 

8. Kafa ve ruh mümtaziyeti bakımından sınıfçı (Antidemokrat).  

9. Tek görüĢ etrafında müdahaleci (Antiliberal).  

Bugünkü dünya rejimlerine nisbetle öz: Hususî bir görüĢ zaviyesinden antikomünist, 

antifaĢist, antiliberal.‖ Ģeklinde ifade eder. (Kısakürek, 1989: 110-111) 

Fikirlerinin üstü kapalı, gizli ve muvazaalı yansıtmayı tercih etmez net ve 

açıkça ifade eder. Yüceltmek, idealize etmek, trajedi haline getirmek onun kiĢiliğinin 

bir parçasıdır. (Öz vd., 2015: 107).  ―Ya hep ya hiç!‖ , ―Ya ol ya öl!‖ gibi düsturları 

onun hayatı boyunca bütün fikirlerinde ve aksiyonunda hareket noktası olmuĢtur. 

MürĢidinin ―Ġnanmak o kadar mühim bir Ģeydir ki, istersen bir oduna inan.‖ sözünü 

Ģiar edinen Necip Fazıl inanan bir adamdır ve kendi tabiriyle bir derede ölmektense 

ummanda boğulmayı tercih eder. (Kısakürek, 1935: Önsöz). Kumar alıĢkanlığı olan 

Necip Fazıl‘ın Paris günleri için sarf ettiği Ģu sözler; ―Bütün bir mevsim, Paris‘te 

gündüz ıĢığını görmedim. Paris‘te gündüz nasıldır, haberim olmadı. Gün doğarken 

yatıyor, gecenin baĢlangıcında da hafakanlarla yatağımdan fırlayıp kulübe 

koĢuyordum.‖ (Kısakürek, 1975: 28) karakterindeki aĢırılığın açık bir göstergesidir. 

Sarbon Üniversitesi‘ndeki eğitim tahsisatının kesilmesi üzerine kendisine verilen yol 

parasını gidip kumarda kaybetmekten çekinmez (Kısakürek, 1975: 31) hatta 

kendisine alınan biletin sınıfını dahi sırf kumar oynayabilmek için değiĢtirir aradaki 

farkı alır ve yine kumarda kaybeder. Fikirleri ya sonuna kadar kabul eden, ya da 

sonuna kadar red eden bir mizacı vardır. Ne hakkında yürütülen yargılamalar ne de 

cezaevinde geçen günleri kendisini savunduklarından geri koymamıĢ ve fikirlerinin 

sonuna kadar savunucusu olmaya devam etmiĢtir. Necip Fazıl kendisini eleĢtiren 

gerek eski arkadaĢları gerekse farklı görüĢteki insanların kendisine yönelttikleri 
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eleĢtirilere yer yer hakarete varan çok sert cevaplar vererek sert mizacını kalemine 

yansıtmaktan geri durmamıĢtır. Mahsum Aytepe (2016:184) Necip Fazıl‘ın Ġslami 

değerlerin karikatürize edildiği, Müslümanca düĢünmenin büyük bir bedel istediği 

tek partili yıllardan baĢlayarak hayatının bütün aĢamalarında Ġslam‘ı cesaretle 

savunduğunu ve sessiz dindar kitlenin duygularına Ģiirleri, konferansları ve 

kitaplarıyla tercüman olduğunu belirtir.  

1.3. ESERLERĠ 

Necip Fazıl'ın eksiksiz bir bibliyografisi yapılmamıĢtır. ġiirleri gibi yazı ve 

kitaplarının baskılarında değiĢiklikler ve ilaveler yapmıĢtır. Takma ad kullanarak 

yazdığı yazılar bulunmaktadır. AĢağıdaki bibliyografyada, yalnız kitap halinde 

çıkmıĢ eserleri, genel olarak konularına göre tasnif edilmiĢ Ģekilde verilmiĢtir. Bu 

basımların dıĢında, bütün kitapları Büyük Doğu Yayınları olarak ölümünden sonra 

devamlı basılmaktadır. (Orhan, 2014: 129-132). 

 

1.3.1 ġiir Kitapları 

1. Örümcek Ağı, 1925  

2. Kaldırımlar, 1928  

3. Ben ve Ötesi, 1932  

4. Sonsuzluk Kervanı, 1955  

5. Çile, 1962 

6. 101 Hadis, 1951  

7 ġiirlerim, 1969 

8. Çile, 1974, 1976, 1979, 1981, 1982, 1983, 1983,1984,1985,1986, 1998,… 

9. Esselam, 1973 
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1.3.2 Tiyatroları  

Muhsin Ertuğrul‘un kendisinden oyun yazma teklifiyle yazmaya baĢlamıĢtır. 

Tohum halk tarafından tutmayınca Muhsin Ertuğrul‘a telafi için bir adam yaratmak 

piyesini yazar ve büyük ilgi görür. (Kısakürek, 1975: 204)    

1935-1949 yılları arasındaki birinci dönemde, Ġstanbul ġehir Tiyatrosu tarafından, 

Tohum, Bir Adam Yaratmak, Para ve Nam-ı Diğer Parmaksız Salih sahnelenmiĢtir. 

Muhsin Ertuğrul bu oyunlarda bizzat oynayarak ya da yöneterek bulunmuĢtur (Öz 

vd., 2015: 146).  

1. Tohum, 1935  

2. Bir Adam Yaratmak, 1938  

3. Künye, 1940  

4. SabırtaĢı, 1940  

5. Para, 1942  

6. Namı Diğer Parmaksız Salih, 1949  

7. Reis Bey, 1964  

8. AhĢap Konak, 1964  

9. Siyah Pelerinli Adam, 1964  

10. Ulu Hakan Abdülhamid Han, 1965  

11. Yunus Emre, 1969  

12. Kanlı Sarık, 1970  

13. Mukaddes Emanet, 1971  

14. Senaryo Romanları, 1972  

15. Ġbrahim Edhem, 1978 
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1.3.3 Hikaye ve Romanları  

1. Birkaç Hikâye Birkaç Tahlil, 1933  

2. Ruh Burkuntularından Hikâyeler, 1965  

3. Hikâyelerim, 1970  

4. Aynadaki Yalan, 1980  

5. Kafa Kâğıdı, 1984 

6. MeĢ‘um Yakut, 1928 

1.3.4 Hatıraları  

1. Cinnet Mustatili, 1955  

2. Yılanlı Kuyudan, 1970  

3. Hac, 1973  

4. O ve Ben, 1974  

5. Babıali, 1975  

1.3.5 Dini- Tasavvufi Eserleri  

1. Halkadan Pırıltılar, 1948  

2. Çöle Ġnen Nur, 1960  

3. Hazret-i Ali, 1964  

4. O ki O Yüzden Varız, 1961  

5. Büyük Kapı, 1966  

6. Peygamber Halkası, 1968  

7. Son Devrin Din Mazlumları, 1969  

8. Nur Harmanı, 1970  

9. Doğru Yolun Sapık Kolları, 1978  
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10. Batı Tefekkürü ve Ġslam Tasavvufu, 1982  

11. Mümin-Kafir, 1986  

12. Ġman ve Ġslam Atlası, 1981  

1.3.6 Denemeler, Siyasi-Tarihi Ġncelemeler  

1. Abdülhak Hamid ve Dolayısıyle, 1937  

2. Namık Kemal, 1940, 1966  

3. Çerçeve, 1940  

4. Müdafaa, 1946  

5. Maskenizi Yırtıyorum, 1953  

6. At'a Senfoni, 1958  

7. Büyük Doğuya Doğru, 1959  

8. Her Cephesiyle Komünizma. 1962  

9. Ulu Hakan Abdülhamid Han, 1965, 1970  

10. Büyük Mazlumlar, 1966  

11. Türkiye'nin Manzarası, 1968, 1973  

12. Tanrıkulundan Dinlediklerim, I, II, 1968  

13. Binbir Çerçeve 1-V, 1968-1969  

14. Vahidüddin, 1968  

15. Ġdeolocya Örgüsü. 1959, 1968  

16. Benim Gözümle Menderes, 1970  

17. Tarihimizde Moskof, 1975  

18 Rapor 1 XIll. 1976-1980  

19. Yolumuz. Halimiz, Çaremiz, 1977  
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20. Ġhtilal, 1977 

21. Sahte Kahramanlar, 1984  

22 Yeniçeri. 1977 

1.3.7 Necip Fazıl Kısakürek’in Vefatından Sonra Büyük Doğu Yayınlarından 

Çıkan Eserleri 

1. Hikâyelerim 

2. Cinnet Mustatili ( Yılanlı Kuyudan) 

3. Bir Adam Yaratmak 

4. Çile 

5. Kafa Kâğıdı 

6. O ve Ben 

7. Yunus Emre 

8. At‘a Senfoni 

9. Para 

10. Sahte Kahramanlar 

11. Hazret-i Ali 

12. Tanrı Kulundan Dinlediklerim 

13. Ġhtilal 

14. Moskof 

15. Tohum 

16. Aynadaki Yalan 

17. Reis Bey 

18. Batı Tefekkürü ve Ġslam Tasavvufu 

19. Babıali 

20. Sosyalizm, Komünizm ve Ġnsanlık 

21. Hitabeler 

22. Peygamber Halkası 

23. Ġbrahim Ethem 

24. HesaplaĢma 

25. Esselâm 

26. Dünya Bir Ġnkılap Bekliyor 
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27. Hac 

28. Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar 

29. Türkiye‘nin Manzarası 

30. Kanlı Sarık 

31. Nur Harmanı 

32. Ġman ve Ġslam Atlası 

33. Müdafaalarım 

34. Veliler Ordusundan 333 

35. Benim Gözümden Menderes 

36. Ġdeolocya Örgüsü 

37. Mümin-Kâfir 

38. KonuĢmalar 

39. Çöle Ġnen Nur 

40. Son Devrin Din Mazlumları 

41. Öfke ve Hiciv 

42. Sabır TaĢı 

43. Ulu Hakan 

44. BaĢbuğ Velilerden 33 

45. Mukaddes Emanet 

46. Ġman ve Aksiyon 

47. Rabıta-ı ġerife 

48. Doğru Yolun Sapık Kolları 

49. Künye 

50. Tasavvuf Bahçeleri 

51. Parmaksız Salih 

52. Namık Kemal 

53. Hiciv ve Polemik 

54. Abdülhamid Han 

55. Siyah Pelerinli Adam 

56. AhĢap Konak 

57. Püf Noktası 

58. Yeniçeri 
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59. ReĢâhat 

60. BaĢmakalelerim 1 

61. BaĢmakalelerim 2 

62. BaĢmakalelerim 3 

63. Mektubât 

64. Gönül Nimetleri 

65. Edebiyat Mahkemeleri 

66. Hadiselerin Muhasebesi 1 

67. Hadiselerin Muhasebesi 2 

68. Hadiselerin Muhasebesi 3 

69. Rapor 1/2 

70. Rapor 3/4 

71. Rapor 5/6 

72. Rapor 7/8 

73. Rapor 9/10 

74. Rapor 11/13 

75. SavaĢ Yazıları 1 

76. SavaĢ Yazıları 2 

77. Çerçeve 1 

78. Çerçeve 2 

79. Çerçeve 3 

80. Çerçeve 4 

81. Çerçeve 5 

82. Çerçeve 6 

83. Kâtibim 

84. Deprem 

85. Villa Semer 

86. Vatan ġairi Namık Kemal 

87. Canım Ġstanbul 

88. Ufuk Çizgisi 

89. En Kötü Patron 

90. Vatan Dostu Sultan Vahidüddin 
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91. Ġstanbul‘a Hasret 

92. Yahudilik, Masonluk, Dönmelik 

93. Dininizi Öğreniniz 

94. Vesikalar KonuĢuyor 

95. Nasreddin Hoca 

96. Bediüzzaman Said Nursi 

97. Büyük Doğu Cemiyeti  

1.3.8 Dergileri 

1.Ağaç 1936 

2.Büyükdoğu 1943-1978 

3.Borazan 1947 (Okay, 2014: 129-132). 
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2. NECĠP FAZIL KISAKÜREK’ TE ĠSLAM ĠNKILABI 

2.1. GENEL OLARAK ĠSLAM KAVRAMI 

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü Ġslam kavramının anlamını Din, 

Müslümanlık, Coğrafi Terimler Sözlüğü; Muhammet Peygamberin ümmetinden olan 

kiĢi.  KiĢi Adları Sözlüğü ise Hz. Muhammed´in yaydığı din, Müslümanlık, 

Müslüman dininden olan kimse olarak açıklamaktadır.
3
 Arapçada ―kurtuluĢa ermek, 

boyun eğmek, teslim olmak; teslim etmek, vermek; barıĢ yapmak‖ anlamlarında 

kullanılan ve silm (selm) kökünden türemiĢ olan Ġslâm‘ın etimolojisini yapan ilk 

âlimlerden Ġbn Kuteybe Ġslam‘ı ―boyun eğmek ve iradî olarak uymak suretiyle barıĢ 

ortamına girmek‖ olarak açıklarken Ġbn Manzûr da ―boyun eğmek (inkıyâd) ve itaat 

etmek‖ Ģeklinde açıklamıĢtır.
4
  Ġslâm kelimesini ele alan ilk dönem âlimlerinden 

EĢ‗arî Ġslâm‘ı ―Allah‘a tam teslimiyet, hükümlerine boyun eğme ve emirlerine 

uyma‖ Ģeklinde tanımlarken, Mâtürîdî ―kiĢinin kendini bütünüyle Allah‘a teslim 

etmesi, sadece ve tamamıyla O‘na kulluk edip ortak koĢmaması‖ diye bir tarif 

yapmıĢtır. Râgıb el-Ġsfahânî Ġslâm‘ı, ―kalpteki inancı dille ifade edip fiillerle gereğini 

yerine getirmek suretiyle Allah‘a takdir ve hükmettiği her hususta boyun eğip 

teslimiyet göstermek‖ Ģeklinde tarif etmiĢ, Seyyid ġerîf el-Cürcânî de ―Hz. 

Peygamber‘in haber verdiklerini samimiyetle benimseyip onlara uymak‖ diye bir 

tanım getirmiĢtir. Ġslâm kelimesinin semantik tahlilini yapan Toshihiko Izutsu‘ya 

göre Ġslam; Kur‘an‘ın mesajıyla Allah kâinatın mutlak hâkimi ve tek rabbi olarak 

kabul edilmiĢ; O‘na yapılan kulluk ise itaat, teslimiyet ve tevazu ifade eden terimler 

arasında en önemlisi olan, ―kiĢinin bilerek ve samimiyetle kendisini Allah‘a teslim 

etmesi‖ anlamına gelir.
5
 Ġslam kelimesinin ne anlama geldiği konusunda farklı 

açıklamalar yapılmaktadır. Bu farklı anlamları, Kur‘an‘da da görmek mümkündür ve 

bu anlamların temel noktası Allah‘ın bir olduğu, ondan baĢka ilah olmadığı ve 

yalnızca O‘na kulluk edilecek olmasıdır. 

 

 

                                                           
3
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5cd56660e5ba2

4.32176646 (EriĢim Tarihi 18.05.2019) 
4
 https://islamansiklopedisi.org.tr/islam#1-etimoloji-ve-tanim(EriĢim Tarihi 18.05.2019) 

5
 https://islamansiklopedisi.org.tr/islam#1-etimoloji-ve-tanim(EriĢim Tarihi 18.05.2019) 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5cd56660e5ba24.32176646
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5cd56660e5ba24.32176646
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 Kur'an-ı Kerim‘in bu husustaki birkaç ayetine bakacak olursak;  

"Doğrusu Allah katında Din, Ġslam‘dır". (Al-i Ġmran: 19). (Elmalı Hamdi, 

2011: 37)  

"Kim Ġslamiyet‘ten baĢka bir dine yönelirse onundan asla kabul 

edilmeyecektir. 0, ahirette de kaybedenlerden olacaktır".  (Al-i Ġmran: 85). 

(Yazır, 2011: 42) 

"Ġyilik yaparak kendisini Allah'a teslim eden ve Ġbrahim‘in dinine dosdoğru 

olarak tabi olan kimseden, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah 

Ġbrahim‘i dost edinmiĢti.". (Nisa: 125). (Yazır, 2011: 62) 

"Deyiniz ki; biz Allah‘a iman ettik ve bize ne indirildiyse Ġbrahim'e, Ġsmail'e, 

Ġshak'a, Yakup'a, ve torunlarına ne indirildiyse, Musa'ya ve Ġsa'ya ne 

indirildiyse ve bütün Peygamberlere Rablerinden ne verildiyse hepsine iman 

ettik. Biz onların arasında fark gözetmeyiz ve biz ancak O‘na boyun eğen 

Müslümanlarız". (Bakara: 136). (Yazır, 2011: 20)  

"De ki: Bana dini sadece kendisine halis kılarak Allah‘a ibadet etmem 

emredildi." (Zümer: 11). (Yazır, 2011: 277)  

Müslümanın dinin Ġslam olduğunu görürüz. Sonradan ortaya çıkan bir din 

olmayan Ġslam Allah‘ın tüm peygamberlerine gönderdiği bir din olup Peygamberler 

arasında kitap ve Ģeriat yapıları olarak farklılar gösterir. Ayetlerden de anlaĢıldığı 

gibi Ġslam dini aklı temel alan bir dindir. Ġnsanı doğru ve hak olana götürme isteği 

kendi aklının eseridir. Ġslâm‘a farklı açılardan hareketle getirilebilecek değiĢik tanım 

ve açıklamalar sonuç olarak birbirini tamamlar niteliktedir. Böyle olduğu için de 

Ġslâm, Allah‘tan gelen, peygamberler tarafından insanlara tebliğ edilen, insanları 

kendi istekleriyle dünya ve ahiret saadetine götüren, içerisine iman, amel ve hayatla 

ilgili bütün hükümleri alan insanüstü bir sistemin adıdır.  
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2.2. NECĠP FAZILA GÖRE TÜM HATLARIYLA ĠSLAM 

Neye inanıyoruz? sorusuna Ġslam cevabını veren Necip Fazıl‘a göre; Ġslam 

fert ve toplumun iç ve dıĢ hayatını düzenleyen, bölünmez, ortak kabul etmeyen, 

kâinatın oluĢ hikmetinin göstericisi, solmayan rengi, geçmeyen anı, ĢaĢmayan yolu, 

kopmayan çizgiyi, pörsümeyen yeniyi ve yok olamayan insanı besteleyecek olan 

yepyeni bir heyecan kaynağıdır. (Kısakürek, 1995a: 59)   Ġslam eskimeyen, duraksız 

ve ebedi olan bir nizamdır ve bu yüzden yalnız Ġslamiyet‘e inanılması gerekir. 

(Kısakürek, 1985: 62). Necip Fazıl‘ın asıl kaynak ve inancının merkezi olan Ġslâm, 

ona göre insanoğlunun tek çıkıĢ yolu olup insanın bütün hayatını olduğu gibi 

toplumun hayatını da düzenleyen bir sistemdir. Necip Fazıl'a göre; bütün beĢeri 

sistemler ve ideolojiler Ġslam‘ın hamam avlusunda, soyunma taĢında buluĢup 

kirlerinden keselenip ve temizlendikleri takdirde birbirinin aleyhine talip oldukları 

cenneti hep birden Ġslam‘da bulabilirler. (Kısakürek,1976: 146). Ġslam Sosyalizmi ve 

Ġslam Kapitalizmi gibi söylemlere karĢı çıkan Necip Fazıl‘a göre Ġslam sosyalizme 

vagon yapılamayacak asıl lokomotiftir ve diğer ideolojiler Ġslam lokomotifinin ancak 

birer vagonu olabilirler. (Kısakürek,1964: 90). Batı‘nın siyasi üstünlüğü karĢısında 

Ġslam‘ı insanlığın kurtuluĢu için alternatif bir ideoloji olarak sunan Necip Fazıl Batı 

ideoloji ve değerlerinin Ġslam‘da var olduğunu ileri sürmektedir. (Duran ve Aydın, 

2016: 315). Böylelikle Batı ideolojilerinin hasretini çektiği dünyaya hakikatlerinin 

tümünün Ġslam‘da bulunabileceğini savunur. (Kısakürek,1964: 34). 

Ġslâm Felsefesi gibi bir ifadeyi de doğru bulmayan Necip Fazıl Ġslam da 

felsefeye yer olmadığı belirtir. Necip Fazıl‘a göre; doğrunun aksine yanlıĢı 

yakalamanın aleti olan felsefe mezhepleri birbirlerinin yanlıĢlarını çıkarırken 

doğrudurlar. Doğrunun tek, yanlıĢın ise sayısız olduğu dikkate alındığında mutlak ve 

bir olan ortada iken hakikatleri parçalara ayırarak bütüne varılamayacağını belirtir. 

(Kısakürek,2010: 251). Necip Fazıl‘a göre; Ġslam Kâinat ve her Ģeyin yaradılıĢ 

hikmetini, niçin, ne olmak için, nasıl yaratıldığı gibi soruların cevabını veren tek din, 

hak din olan Ġslam‘dır. Ġslam ince ve girift manaların aksettiği büyük bir tecelli 

planıdır. Ġslam her Ģeyi iç içe bağlayan, ölümden sonraki dünya kapısının anahtarını 

açan sonsuz mimaridir. (Kısakürek,1968: 107-109).  
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Ġslam‘da dünya; ahiret hayatının ekim yeridir ve dünyada yapılacak olan her 

Ģeyin iyi yâda kötü karĢılığı ahirette alınacaktır. Bu nedenle Müslüman dünyaya 

hâkim olmalı ve dünyanın faniliğini unutup ona esir düĢmemelidir. (Kısakürek, 

1968: 109-110). 

Necip Fazıl‘a göre; insan varlık nedenini ve varlığının akıbetini Ġslam‘da 

bulur. Ġslam‘ı yaĢayacak, yaĢatacak ve bireysel ve toplumsal tüm hayata hâkim 

kılacak olan insandır ve bu insanda olması gereken ise ruh ve akıldır. (Kısakürek, 

1968: 111-113). DüĢüncenin ruhi tavrına ahlak denir ve ahlakı getiren Ġslam‘dır. 

Ahlâk duyan, düĢünen ve hareket eden insanın bütün hareketlerini tatbik edeceği ruhi 

mizandır. Ahlakı; ruhun bağlı olduğu fikirler etrafında form kazanması olarak 

değerlendirir. (Kısakürek,1982: 129-135).  

Necip Fazıl‘a göre; Ġslami ahlakın samimilik, aĢk, fedakârlık ve merhamet 

olmak üzere 4 ana unsuru vardır. Birinci unsur samimilik yani ihlas;  yalansız, 

riyasız, orijinal ve olduğu gibi olmaktır. Ġkinci unsur aĢk; yalnız kendini seven nefsin 

sevgisini sevginin asıl sahibi olana ve O‘nun rıza gösterdiklerine göstermektedir. 

Seven insanda bencillik, kibir emniyet, bayağılık, tembellik olmaz. Üçüncü unsur 

fedakârlıktır. Fedakârlığın olduğu yerde adalet olur, hasislik olmaz. Dördüncü ve son 

unsur olan merhamet ise; Ġslam‘ın Ģiardır. Acımak, Ģefkat göstermek demek olan 

merhamette katılık, kabalık ve vurdumduymazlığın aksine yumuĢaklık ve incelik 

vardır. En güzel ve örnek alınması gereken ahlak Allah‘ın sevgili peygamberinin 

ahlakıdır. (Kısakürek, 1968: 113-116) 

Necip Fazıl‘a göre cemiyetçilik ruhunun yegâne kaynağı Ġslam‘dır. Fertler ve 

cemiyet arasında bütünlüğü ve aidiyeti sağlayan Ġslam aynı zamanda bir ferdin 

cemiyet, cemiyetinse bir fert için olduğu hakikatini barındırır. Ferdin özel hayatı ile 

cemiyetin genel hayatı Ġslam postasında kaynaĢır. Ġslam‘da bir yanda Allah için 

namaz kılan fert, öte yanda Allah için saf tutanların bir araya geldiği cemiyet nizamı 

vardır. Ġslam‘ın cemiyet yapısı ideal toplum yapısıdır. (Kısakürek, 1968: 116-118). 

Necip Fazıl‘a göre devlet Ġslam‘dan ayrılamaz. Bütün kâinatı kucaklayan Ġslam‘ın 

devleti sınırları dıĢında bırakması düĢünülemez. Ġslami devletin tek ve yegâne ölçüsü 

Hak‘tır. Ġslam devletinde hâkimiyet demokrasilerin aksine halkın değil Hakk‘ındır. 

(Kısakürek,1985: 131).   
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Ġslami devlet ileri devletçilik ve ileri hürriyetçiliğin birleĢtiricidir. Ġslam‘da devlet 

hakkın fertlere verdiği hakların dağıtılması açısından ideal, hakkın fertler üzerindeki 

hakkını fertten istemek açısından en kuvvetli olanıdır. Ġslami devlet baĢıboĢ hürriyet 

anlayıĢını kabul etmez. BelirlenmiĢ bir idare Ģekli olmayıp idare ruhu olan Ġslami 

devlette seçkin cemiyet temsilcilerinin idaresi üstün görülür. Ġslami devlet imam ve 

arkasındaki cemaat gibi nizamlı bir düzendir. Ġslam devletinin reisi ise cemiyetin en 

ileri Müslüman Ģahsiyetidir. (Kısakürek, 1968: 118-119). 

―Biz hürriyet istemiyoruz! Hakka esaret, hakikate teslimiyet istiyoruz! Bizim 

istediğimiz idare hakka esaret ve hakikate teslimiyettir.‖ (Kısakürek,1995b: 

152).   

Necip Fazıl‘a göre yalnız baĢınayken hiçbir değeri olmayan inkılap amaca 

hizmet eden araç olduğunda değer kazanır. Ġnkılap endekslendiği amaç ve hakikat 

kutbuna göre kıymetlenir. (Kısakürek, 1936a:12). Amaç edinmeksizin sırf bir 

değiĢim öngören, araç olma vasfını amaç edinen inkılap yıkıcı ve öldürücüdür. Ona 

göre Ġslamlık ‘tan daha büyük bir inkılapçılık yoktur. ―Bir günü bir gününe eĢ geçen 

aldanmıĢtır‖ hadisini Ģiar edinen Müslüman inkılapçıdır. Müslüman mutlak ve sabit 

hakikat olan Ģeriat etrafında daima aramak, bulmak, keĢfetmek, değiĢtirmek ve 

ermekle yükümlüdür. ġeriatın yasaklamadığı her Ģey serbest olup iyiliği doğruluğu 

ve güzelliği oranında Ģeriatın himayesi altındadır. (Kısakürek, 1968: 119-121). ġeriat 

için Ģeriatı tahrip eden ham ve kaba yobaz  (Kısakürek,1995b: 173) tipleri sert dille 

eleĢtiren Necip Fazıl bunların Ģeriatı iç hakikatleriyle bilmediklerini, her yeni olana 

bidat yaftasını yapıĢtırarak kendi kabahatlerini Ģeriata mal ettiklerini belirtir. 

(Kısakürek,1964e:2).  

Fransız Ġhtilali, Sosyalizm, Komünizm, FaĢizm, Liberalizm ve Kapitalizm 

gibi bir birine zıt ve bir biri için ortak yönleriyle, isteklisi olup da kaybettikleri tüm 

hak ve hakikat unsurlarını tam bir bütünlükle Ġslam‘da gören Necip Fazıl‘ın 

ifadesiyle; ―… Tarih boyunca hak ve hakikati arama yolunda yapılmıĢ ve özenilmiĢ 

ne kadar inkılâp varsa hepsinin alıp bulamadığı ve çırpınıp eremediği Ģey, 

Ġslam‘dadır.‖ (Kısakürek, 1968: 122). Mutlak inkılap Necip Fazıl‘a göre hak ve 

mutlak din peygamberinin mukaddes ayak izleriyle açılmıĢ yolu bulmaktır. Adı da 

Ġslam‘dır! (Kısakürek,1976a: 23).  
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Selameti ve kurtuluĢu arayanların ermek istediklerin hedeflediklerinin Ġslam 

olduğunu belirten Necip Fazıl‘ a göre Ġslâm siyaseti, insanlığı saadete erdirmek için 

iki araç kullanır. Bunlar maddeyi fethetmenin aracı olan Kılıç ile ruhu fethetmenin 

aracı olan Kalem‘dir. Ġslam Allah Peygamberinin emirlerinin muzaffer olması için 

madde ve ruh planında fatihliği emreder ve ulvi çerçeveyi belirtir. Maddenin fethinde 

kullanılacak Kılıç aletiyle orak, sapan, kazma makine, motor, bütün inĢa ve imal 

aletlerini, Ruhun fethinde kullanılacak Kalem aletiyle ile kitap, kürsü, ses, çizgi, eda, 

ifade ve tüm telkin araçlarını kasteder. Mukaddes gayeyi gerçekleĢtirmek için ne 

kadar yol, çare, alet varsa hepsi kullanılacaktır. Ġslam siyasetinin asıl hedefi toplumu 

oluĢturan en küçük birimden baĢlayarak tüm topluma ve sonrasında tüm dünya 

toplumlarına maddi ve manevi tüm argümanlarıyla gerçek kurtuluĢ yolunu 

göstermek, benimsetmek ve sevdirmektir. Yapılacak ihya ve düzenlemelerde 

toplumların hassasiyetleri göz önünde bulundurularak titizlik ve incelikle hareket 

edilmelidir. Ġslam siyasetinde yöntem; adalet ve doğruluktan ayrılmadan güzellik ve 

zarafet içeresinde zorlaĢtırmadan, kolaylaĢtırarak, sevdirmek ve inandırmak temeline 

dayanır. Ġslam siyaseti hasislik ve miskinliği barındırmayan istismara kapalı 

siyasettir. Ġslam siyasetinde bireysel düĢünen siyasetçilerin aksine toplum ve dünyayı 

düĢünen zeki siyasetçilere yer vardır. Bu Ġslam siyasetçilerinin görevi Ġslam‘ın iç ve 

dıĢ oluĢunu engelleme gayesi güden iç ve dıĢ düĢmanlara karĢı gerekli tüm tedbirleri 

almaktır. (Kısakürek, 1968: 123-125).  

Necip Fazıl‘a göre; Hakkı hak olduğu yere koymak adalettir ve kaynağı 

Ġslam‘dır. Hakkın yerine konmayıp hak edilmediği yere konması ise adaletin tam 

zıttı olan zülümdür. Yeryüzü varlıklarının tümümün haklarını çerçeveleyen ve 

koruma altına alan Ġslam adaletinde zulme yer yoktur. Zulmün en büyüğü nefsin 

kendine yaptığı zulümdür. O da Allah‘ı inkârdır. Dünyanın ister Ġslam‘a inanmıĢ 

olsun ister olmasın en bozulmuĢ, azmıĢ, yozlaĢmıĢ toplumlarında dahi uygulanması 

halinde kurtuluĢu getirecek olan Ġslam adaletidir. Adalet Allah‘ın emridir ve Allah‘ın 

emirlerini koĢulsuz kabul etmek ve riayet etmek bu anlayıĢın bir gereğidir. Ġslam 

adaleti; caydırıcı ve sorun çözücüdür.  
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Suçu iĢleyene hak ettiği cezayı vermeyen adalet suçtan zarar göreni 

cezalandırmıĢ olur bu nedenle her suç karĢılığı olan ceza ile muhakkak 

cezalandırılmalıdır. Ġslam adalet anlayıĢında kiĢiler arasında herhangi bir hiyerarĢi 

söz konusu olmayıp herkes yargılamada herkes eĢit ve aynı haklara sahiptir. 

(Kısakürek, 1968: 125-127). Necip Fazıl Ġslam‘ı hak ve gelir dağılımında en adil 

sistem olarak görür. Kapitalizm, liberalizm, sosyalizm ve komünizm gibi birbirine zıt 

görüĢlerin savunduğu tüm iyi yönlerini içeren, barındırdıkları kötü yönleri ise 

dıĢlayan Ġslam; ferdi mülkiyet hakkını korurken sermayeyi de baĢıboĢ bırakmaz. 

Gelir dağılımındaki adaletsizlikleri önleyecek iki Ģartı barındıran Ġslam, zekât ile 

fertler arası gelir dağılımında denge oluĢtururken, Faiz yasağı ise sermaye yapısını 

dengede tutar ve istismarcılara fırsat verilmesini engeller. (Kısakürek, 1968: 128-

130). 

Necip Fazıl‘a göre; hiçbir fert ve toplumu kendi haline bırakmayan, tüm 

insanlığa kurtuluĢu getirmek gibi bir misyonu olan ve cihat düĢüncesinin farz olduğu 

Ġslam‘da; Ordu önemli bir konuma sahiptir. Zorlamanın olmadığı Ġslam fert ve 

toplumların kurtuluĢu bulmalarının önündeki tüm engelleri kaldırmakla yükümlüdür. 

ġehit ve Gazi unvanları Ġslam Ordu müessesinin 2 önemli unsurudur. Allah‘ın adını 

ve dinini yüceltmek gibi kutsal bir göreve hizmet eden Ġslam Ordusu üstün yetenekli 

askerler ve ileri teknolojiye sahip ekipman ve teçhizatlar ile donatılmalıdır. 

(Kısakürek, 1968: 130-131). Dünyaya kurtuluĢu getirme gibi bir misyonu olan Ġslam, 

dünyaya hâkim olma ve hâkimiyetini sürdürülebilir kılma açısından müspet 

bilgilerden ileri düzeyde faydalanmalıdır. Necip Fazıl müspet bilgilerin getirdiği 

yeniliklere hurafe gözüyle bakan ve Ġslam devletinin geri kalmasına neden olanları 

eleĢtirir. Ona göre Batı dünyasının müspet bilgilerdeki üstünlüğü aslında Ġslam 

dünyasının hakkıdır. Buna ulaĢamamıĢ olmanın nedeni ise Ġslam‘ı yeterince 

anlamayan, yanlıĢ anlayan ve yorumlayanların olmasıdır. (Kısakürek, 1968: 132-

134).  

Allah‘ı bulmayı gaye edinen sanat, Ġslam‘da değer bulur. KutsallaĢtırma ve 

putlaĢtırma gayesi gütmeyen sanat eserlerinin Ġslam Ģeriatı açısında bir sakıncası 

yoktur. Ġslam‘ın içselleĢtiren ve benimseten güzel sanatlar Ġslam‘da hak ettiği yeri ve 

himayeyi görür. (Kısakürek, 1968: 134-136). 
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Necip Fazıl‘a göre Ġslam‘da kadın hayâ, edep, ismet ve gizlilik sahibidir. 

Ġslam peygamberinin kadına verdiği değer tüm Müslümanlar için ölçü kabul edilir. 

Ġslam‘da kadın ile olan münasebetler Ģeriatın çizdiği çerçeve dairesindedir. Ġslam 

Ģeriatı kadının toplum içindeki konumu, yaĢamını, helal ve namahrem olanlara 

görünüĢünü, iliĢkilerini belirlemiĢtir. Kadın, Ģeriatın belirlediği ölçülere uyduğu 

takdirde toplumun her türlü iĢ ve faaliyet alanında etkin olarak yer alabilir. Kadını 

hapsetmek, Ġslam‘ın emretmediği bir giyim tarzına zorlamak, toplumda etkisiz hale 

getirmek Ġslam ölçüleriyle bağdaĢmaz. Necip Fazıl‘a göre çıplaklığın değerini 

düĢürdüğü kadını kıymetlendiren Ġslami giyim tarzıdır. Ġslam‘da imamlık ve 

hâkimlik görevlerinin dıĢında herhangi bir görev yasaklanmıĢ olmasına rağmen 

Ġslam‘da kadın için en uygun görülen yer ise kendi ve eĢinin yuvasıdır. (Kısakürek, 

1968: 136-138). 

2.2.1 Necip Fazıl’ın Laiklik Ġle Ġlgili DüĢünceleri 

Ahmet Taner KıĢlalıya göre; eski Yunancadan gelen ―Laik‖ sözcüğü 

―Laikus‖ din adamı olmayanlara verilen bir isimdir.  Buradan da laikliğin din 

adamlarının yönetmediği devlet ve toplum düzeni olduğu anlaĢılır. Laikliğin 

ülkemizde herkesçe bilinen doğru ama yeterli olmayan bir tanımı vardır. Bu tanıma 

göre; din ve devlet iĢleri birbirinden ayrılmıĢtır. Din ve vicdan özgürlüğü olarak 

nitelenen laiklik, bireyden topluma, toplumdan devlete uzanan ve tüm bunları 

kapsayan derinlikte ve boyuttadır. (Ġhsan, 2009: 519). Müslüman ülkeler arasında 

Ġslâm‘la alâkasını kestiğini resmen ilân eden ve laikliği ideoloji olarak benimseyen 

ülke Türkiye‘dir.  Birçok Müslüman ülke laiklik karĢıtı olmasına rağmen Türkiye 

gibi bunu ilan etme gereği duymamıĢtır. (Asım, Ġsmail, 2013: 125). Cumhuriyet 

dönemi laiklikle özdeĢleĢmiĢ ve laiklik toplumu muasır medeniyetler seviyesine 

çıkarmanın ve batılılaĢmanın bir aracı olarak görülmüĢtür. (Çaha, 1999:106-107). 

Ülkemizde laiklik uygulamalarının baĢlangıcı olarak 1924 yılında hilafet kaldırılmıĢ, 

aynı yıl Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiĢ, Diyanet ĠĢleri Reisliği, Ġlahiyat 

Fakültesi ve Ġmam hatip okulları kurulmuĢtur. 
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 1925 yılında ġapka Kanunu çıkarılmıĢ, tekke ve zaviyeler kapatılmıĢ ve 

miladi takvim kabul edilmiĢtir. 1926 yılında Ġsviçre Medeni Kanunu ve Borçlar 

Kanunu kabul edilmiĢtir. Yine 1926 yılında Ceza Kanunu‘nun 163. Maddesiyle dini 

siyaset aracı olarak kullanma eylemi yasaklanmıĢtır. (Berkes, 2011: 534). 1928‘de 

Latin alfabesi kabul edilmiĢ ve Ġslam devletin resmi dini olmaktan çıkarılmıĢtır. 1930 

yılında Ġmam Hatip Okulları kapatılmıĢ ve 1932‘de ezan ve kamet 

TürkçeleĢtirilmiĢtir. 1934 yılında Hacı, Hafız, Ağa, ġeyh, Molla, gibi unvanlar 

yasaklanmıĢ ve 1935‘te hafta tatili Cuma gününden Pazar gününe alınmıĢtır. 1937 

yılında ise laiklik artık anayasal bir madde haline getirilmiĢtir. (Çaha, 1999:109). 

1938‘de dine ya da mezhebe dayalı dernek ve siyasal partilerin kurulmasını 

yasaklayan Cemiyetler Kanunu çıkarılmıĢtır.  Millî Mücadele içerisinde çok sayıda 

Ġslâmcının yer almasına, Birinci Meclis‘te çok sayıda ulema mensubunun olmasına 

ve KurtuluĢ SavaĢı‘nın dinî motifler eĢliğinde gerçekleĢtirilmiĢ olmasına rağmen 

milli mücadele sonrası yeni kurulan rejim tarafından harf inkılâbı, hilafet ve 

saltanatın kaldırılması, medreselerin kapatılması, ―Devletin dini Ġslâm‘dır‖ ibaresinin 

anayasadan çıkarılması, laikliğin anayasal güvenceye kavuĢturulması ve kılık kıyafet 

kanunun çıkarılması gibi Ġslamcı kesimin pekte hoĢ karĢılamadığı kararlar alınmıĢtır. 

(Öz, Kara., 2013: 347). Ġttihat ve Terakki‘nin iktidarından itibaren 1950‘li yıllara 

kadar geçen dönem Ġslamcılığın suskun olduğu bir dönemdir. Ömer Çaha (1999:39) 

1950 yılında Demokrat Partinin iktidara gelmesiyle birlikte toplumun siyasal 

meĢruiyetin kaynağı haline geldiğini belirtir. 1950 yıllardan sonra laikliği ortadan 

kaldırma gibi bir niyeti olmayan DP‘nin ezanı TürkçeleĢtirmesi ve Müslümanlığa 

sıcak yaklaĢımı bu dönemden sonra Ġslamcıların suskunluklarını bir nebze terk 

etmesine zemin hazırlamıĢtır. Cumhuriyet dönemi karar vericileri dinsel alanda 

tasfiye ettikleri kurumların yerine, devlet güdümlü kurumlar oluĢturmuĢlardır. 

Cumhuriyetin ilanıyla ülkemizde Ġslam‘ın toplum ve devlet üzerindeki etkisini 

ortadan kaldırmayı amaçlayan birçok kanun çıkarılmıĢ ve yaptırımlar uygulanmıĢtır. 

17 ġubat 1926‘da kabul edilen Medeni Kanun, ġeriat Hukuku‘nu terk etmenin en 

önemli dönemecidir. Türk kadını özgür ve erkekle eĢit bir birey haline getirilmiĢtir. 

(Tayhani, 2009: 525). 
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Rasim Özdenören Necip Fazıl‘ın entelektüel planda Müslümanca düĢünmenin 

Cumhuriyet dönemindeki ilk örneği olduğunu iddia eder. (Bora ve Gültekingil, 

2005:143). Necip Fazıl‘a göre Avrupa‘da Ģeriat ölçüsü olmadığı için laiklik 

aracılığıyla din ve devlet iĢleri birbirinden ayrılarak din devre dıĢı bırakılmıĢtır. 

Necip Fazıl‘a göre Ġslam‘ın en küçük atomdan, en büyük cismine kadar bütün 

dünyayı saran ġer‘i ölçüsünden dolayı laikliğe tabii tutulmaması gerekmektedir. 

Allah‘a ve onun emirlerine inanan insanların onun emirlerini dünyanın dıĢında 

tutması düĢünülemez. Net bir ifadeyle laiklik dünya hükmü olan Ġslamiyet hakkında 

uygulanabilir değildir. (Kısakürek,1976a: 106).   

―Akla ters gelecek hiçbir yönü bulunmayan Ġslam ile laikliği bir araya 

getiremezsiniz.‖ (Kısakürek,1985: 28).   

Necip Fazıl laikliği mücerret inanıĢa değil, Hristiyanlığa karĢı bir tepki olarak 

görür. Hristiyanlıkta bulunmayan Ģeriat hükümlerinin papaz elinde istismar edilmesi 

Avrupa‘yı böylesi bir tedbir almaya mecbur etmiĢtir. Fakat bu durum Ġslamiyet için 

söz konusu değildir. (Kısakürek,1979: 145). %90‘nı Müslüman olan bir ülkede din 

küfür kadar özgür değilse o ülkede laiklikten bahsedilemeyeceğini belirten Necip 

Fazıl‘a göre en basit ifadeyle dinin devlet iĢlerine karıĢmayacağı ölçüsünden ibaret 

olan laikliğin Türkiye‘de dinin hiçbir Ģeye karıĢmayacağı, devletinse dine esir 

muamelesi yapacağı bir anlayıĢa büründüğünü savunur. 

―Allah ve peygambere küfür serbest, bazı Ģahıslara hakaret ise cezaya tabii 

iken hürriyetten bahsetmeye hangi fikir fahiĢesinin dili varabilir.‖ 

(Kısakürek,1980c: 48).   

Türkiye‘deki laiklik ona göre; Fransa‘da ki laiklik gibi değil, aksine Türkleri 

Müslümanlıktan ayırmak için ele alınmıĢ bir tertiptir. Fransa‘da kilisenin her türlü 

telkin ve neĢriyatta serbest olmasına rağmen Türkiye‘de teĢvik ve telkinde 

bulanamıyor olmasını bunun delili olarak gösterir. (Kısakürek,1995a: 127). 1946 

yılında dönemin BaĢbakanı ġemsettin Günaltay tarafından getirilen, 

kullanılmayacağı söylenen fakat ona rağmen kabul edilen 163. madde laikliği ihlal 

eden bir maddedir.  
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Necip Fazıl‘a göre bu madde ruhumuzu avlayan ve ipe çeken bir ağdır.
 

(Kısakürek,1995c: 138-140). Bir yargılama esnasında yargılama hâkimi ile Necip 

Fazıl arasında geçen diyalog laikliğe bakıĢını göstermek açısından önemlidir. 

Necip Fazıl‘ın kaleminden o diyalog: 

Bir gün, mahkemede bana hâkim sordu. Dedi ki: 

-Kuzum Necip Fazıl, zapta geçirmeyeceğim, hükümde de esas teĢkil 

etmeyecek, Ģahıs olarak, dost olarak, dostluğa kabul ediyorsanız, bir sual 

soracağım. 

-Buyursunlar dedim. 

―-Siz lâik misiniz, değil misiniz?‖ 

Dedim ki: 

―-Efendim, böyle sual olur mu? Ben belki bunun için huzurunuzdayım. Ve 

Ģimdi anlayacaksınız lâik miyim, değil miyim? Fakat bir Ģartla cevap veririm. 

Hem zapta geçmesi hem de hükme tesir etmesi Ģartıyla… 

Ve devam ettim: 

“-Ben Allah‘a inanıyorum, yani Halik‘a… Bütün âlemlerin Rabbına… Nasıl 

istersiniz ki, Allah‘ı ve onun emirlerini dünyanın dıĢında kabul edeyim. ġimdi 

ben lâik miyim, değil miyim, siz karar verin!‖ 

Dikkat edilirse burada bir incelik var; lâik miyim, değil miyim, sen karar ver! 

(Kısakürek,1976a: 107).  

 

Necip Fazıl Fransa‘da eğitim görmüĢ ve Türkiye‘ye döndükten sonra Batı 

medeniyetini de Türkiye Cumhuriyeti‘nin Batı‘yı destekleyen fikri yapısını da sert 

bir Ģekilde eleĢtirerek, batılılaĢmaya karĢı Ġslamcı alternatifi destekleyenlere öncü 

olan isimlerden biri olmuĢtur. Necip Fazıl‘ın sahibi olduğu Büyük Doğu Dergisi 

yayınlandığı andan itibaren birçok takibata uğramıĢ, inkılaplara, laikliğe vb. Ģeylere 

hakaret ettiği gerekçesi ile derginin toplattırılması veya kapatılması için birçok 

dilekçeler verilmiĢtir. 

2.2.2 Necip Fazıl’ın ġeriat Ġle Ġlgili DüĢünceleri 

―ġeriat‖ Arapça ‘da kelime manası ile yol, su kanalı demektir. Terim anlamı 

ile peygamberler aracılığıyla Allah tarafından konulan kanunlardır. (Süleyman, 2012: 

332). ġeriat aynı zamanda dinin zahiri (dıĢ Ģekli) yönüne ait kaideler veya dinin 

hukuk kuralları anlamındadır. Bir devletin Ġslâm devleti olarak nitelendirilebilmesi 
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için öncelikle Ġslâm Ģeriatıyla idare edilmesi gerekirken o Ģeriattan söz edebilmek 

içinse devletin tüm kurumlarıyla hukuk, idare, eğitim, toplumsal yaĢam ve iktisadi 

düzen gibi alanların tüm kural ve kaidelerinin Ġslâm‘a uygun olması gereklidir. Necip 

Fazıl Allah‘a ve Peygambere evet deyip te Ģeriata hayır diyenleri güneĢin varlığını 

kabul edip te ıĢığını kabul etmeyenler olarak görür ve bu, ona göre saçmalıktır. 

(Kısakürek, 1968: 173). Ġslam Ġnkılabı fikrinin sahibi olan Necip Fazıl bir zamanlar 

Ģeriatla yönetilen ve cihana hükmeden Osmanlı‘dan bu yana ülkedeki tüm bozulma 

ve gerilemelerin kaynağını Ģeriattan uzaklaĢmakta görür. Necip Fazıl‘ın düĢünce 

dünyasında önemi dikkate alındığında, Necip Fazıl‘ın tasarladığı Ġslam inkılabı ve 

devlet nizamı hakkında bilgilere geçmeden önce Ģeriata bakıĢını değerlendirmek 

gerekmektedir.  

Necip Fazıl‘a göre Ģeriat tatbik edilen ve tatbik edilmesi gereken ölçüler 

manzumesinin yanında, sevilmesi aĢkla bağlanılması, namütenahi manaları olduğu 

halde bilinmesi lazım gelen ilahi müessesedir. (Kısakürek, 1985: 13). Kendini 

Ģeriattan hakikate giden seyrek yolun yolcusu olarak gören Necip Fazıl kendi 

gözünde Ģeriatın en küçük cüz ‘üne feza dolusu hazineleriyle bütün kâinatı feda 

etmekte tereddüdü olmayan, mutlak pazarlıksız ve muvazaasız biridir ve ona göre 

esas olan yalnızca Ģeriattır. (Kısakürek, 1975: 6). 

Necip Fazıl‘a göre ġeriat, mutlak ölçüler ve ebediyet sırlarının gömülü 

olduğu hazine kapısını açıcı Ģifreler manzumesidir ki, o olmaksızın hiçbir Ģey 

olamaz. ġeriatın terviç etmediği, kabul etmediği hiçbir kıymet makbul değil ve 

ölçülendirmediği, kucaklamadığı hiçbir hakikat mevcut değildir.
 
(Kısakürek, 1982: 

11-13). Necip Fazıl Ģeriatı nefsi dize getirici, düzeltici ve terbiye edici olarak görür. 

(Kısakürek, 1975: 278) Ona göre Ģeriat Allah'ın eksiksiz olan kanunudur ve ona 

herhangi bir ekleme ve ondan herhangi bir eksiltme yapılamaz. ġeriata ilave 

yapmaya çalıĢanları kaba softa olarak adlandırır ve onlar Necip Fazıl‘ın Ġslam 

inkılabının düĢman kutbudur. (Kısakürek, 1982: 139). Necip Fazıl tasavvuf ve Ģeriatı 

birbirinden ayrı olarak görmez. Ona göre Ġslam‘ın mutlak esası Ģeriat, mahrem özü 

ise tasavvuftur. (Kısakürek, 1982: 101).  

ġeriatın gelmiĢ ve gelecek mizanların üstünde tek yol olduğunu savunan 

(Kısakürek, 1980c: 48)  Necip Fazıl‘a göre Ģeriat, emir ile yapılması gerekli kılındığı 
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yönünden hakikat; hakikatte Allah‘ın marifetini bilmekle memur kılınmak 

bakımından Ģeriattır. (Kısakürek, 1983: 60).  ―Heyhat!.. Bugünkü ve yakın talihin 

Ģeriat mümessillerine baktığımız zaman bu ahlâk ve terbiyeden eser göremiyoruz!‖ 

sözleriyle Necip Fazıl Ģeriat vecd, aĢk, ahlâk ve terbiyesinden uzaklaĢıldığı 

kanaatindedir. (Kısakürek, 1982: 187).  Necip Fazıl Ģeriatı temsil makamında 

bulunanlar ve eğitim kurumlarında Ġslâm terbiyesinin olmadığını belirtir. Ġslamiyet‘e 

hakkıyla bağlanılması ve temsil edilmesi gerekliliğinden dolayı bu terbiyenin 

olmamasını küfür ve felaket olarak niteler. (Kısakürek, 1982: 187-194). Necip Fazıl 

―Diyanet, rejim hürmetine Ģeriat katli cinayet iĢlerini yerine getirdi.‖ sözleriyle 

rejimin yönlendirmeleri ve rejime yaranma dürtüsüyle Ģeriattan kesinlikle 

ayrılmaması gerektiğine inandığı Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığını Ģeriata zarar veren bir 

kurum olarak görür. (Kısakürek, 1978: 163). Necip Fazıl Hasan Âli Yücel‘in evinde 

Kur‘an‘ın Türkçe mealini resmî ibadet dili olarak kanunlaĢtırmak için Ġnönü 

nezdinde her çabayı sarf eden dönemin Diyanet ĠĢleri BaĢkanı ġerafettin 

Yeltkaya‘ya; ―Duyduğuma göre Allah‘ın kelâmını, kendi tabirinizle, TürkçeleĢtirmek 

ve camilerde okutmak için bir teĢebbüsünüz varmıĢ... Kuvvet bakımından devlet bir 

tanksa ben de bir pilicim. Fakat böyle bir Ģey olursa, haberiniz olsun, kendimi tankın 

paletleri altına atmakta tereddüt göstermeyeceğim!‖ sözleriyle çıkıĢması onun 

dönemin diyanet iĢlerine bakıĢın net bir Ģekilde göstermektedir. (Kısakürek, 1975: 

250 - 1992: 99).  Necip Fazıl Ģeri hükümleri temsil makamında olanlarında yeterlilik 

sahibi olmasını aynı zamanda din dıĢındaki alanlarda da bilgi sahibi olmaları 

gerektiğini ―Bir papazın yanında politika konuĢulmaz, çünkü en iyisini bilir. Bir 

piyano çalınmaz, çünkü oturur daha iyisini çalar. Bir felsefe meselesi konuĢulmaz; 

çünkü sizin okuduğunuzun on mislini okumuĢtur. Ve sonra döndürür dolaĢtırır kendi 

abesine sizi inandırmaya kalkar. Bu abesle alâkası olmayan sahalardaki kuvveti ile... 

Bir de, bizde son zamanların Ģer'i hükümler temsilcilerinin ne kadar dar kaldığını acı 

acı düĢünmek lâzım...‖ sözleriyle ifade eder. (Kısakürek, 1982: 132). 
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Necip Fazıl‘ göre tek parti iktidarı rejiminde Ġslami kesime söz hakkı 

tanınmamıĢtır. Ġslam ve Ģeriat lehindeki her türlü giriĢim ve beyanat sert Ģekilde 

cezalandırılmıĢ, ifade hürriyeti dahi tanınmamıĢtır. Necip Fazıl bu nedenle böylesi 

bir ortamda siz Ģeriatçı mısınız sorusuna ben Müslümanım Ģeklinde cevap veren ve 

gerçek sesimizi cumhuriyet döneminde bulduk diyen dönemin Diyanet ĠĢleri BaĢkanı 

Lütfi Doğan‘ı eleĢtirir. (Kısakürek, 1976b: 70). Diyanet ĠĢleri BaĢkan Yardımcısı 

Ahmet Hamdi Aksekili‘ye ―Hocam sen bu makamda oturacağın yerde sırtında bir 

küfe alıp kanalizasyondan necaset taĢısan daha hafif olmaz mı?‖ Ģeklinde bir soru 

yönelten Necip Fazıl‘a göre üstelendiği misyonun gereklerini yerine getirmeyen 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığında görev yapanlarında bu kurumda çalıĢmaya devam 

etmeleri doğru değildir. (Kısakürek, 1977-79: 26).  

Necip Fazıl Ģeriatçıdır ve bunu açıkça ifĢa etmekten çekinmeyen bir dava 

inancına sahiptir. Necip Fazıl ―Ben, Ģeriata bağlı olduğumu ispat edinceye kadar on 

sene geçti. Ġnanmadılar buna. Züppelik gözüyle baktılar, Ģunu dediler, bunu dediler. 

Hatta ne hazindir ki, Müslüman geçinenler de aynı Ģeyi yaptı iĢin tuhafı... Bereket ki, 

kimseyi inandırmakla mükellef değiliz.‖ (Kısakürek, 1982: 192)  sözleriyle Ģeriata 

bağlılığını açıkça ifade eder. Necip Fazıl laikliği Ġslam‘la bağdaĢtırmayan bir 

Ģeriatçıdır. Rejime karĢı gelmesiyle bilinen ve aralarında Ġskilipli Atıf,  ġeyh Sait, 

Seyit Rıza gibi isimleri ele alan ve destekleyen bir eser olarak Son Devrin Din 

Mazlumları isimli eserini kaleme almıĢtır. ġeriat adına aslında Ġslam‘la bağdaĢmayan 

karar alan fetva verenleri kaba softa ve ham yobaz olarak görür ve yaptıklarından 

dolayı Ġslam‘ın sorumlu tutulmasını sert dille eleĢtirir. Bunları Ģeriatı anlamayan ve 

Ģeriat düĢmanlığı yapan Ġslam düĢmanı olarak gördüğü küfür yobazlarıyla eĢ tutar. 

(Kısakürek, 1975: 234). 

2.3.NECĠP FAZIL’A GÖRE ĠSLAM ĠNKILABI  

Dönemin Ġslami düĢünceye tebliğ ve telkin hürriyeti vermeyen demokrasi 

anlayıĢı Necip Fazıl‘ın böylesi bir inkılap fikrini daha da Ģiddetli savunmasına neden 

olmuĢtur. Necip Fazıl‘a göre devrim devirmek yıkmak anlamındayken inkılap 

kaldırmak ve inĢa etmek anlamındadır.  
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Türkiye‘nin içine düĢtüğü durumdan çıkarılmasının ve yeniden inĢa 

edilmesinin tek yolu ise Ġslam inkılabından geçmektedir. Tanzimat ile baĢlayan, 

MeĢrutiyet ve Cumhuriyet ile devam eden kendi köklerine yabancı inkılapçılığa karĢı 

yerli ve Ġslami bir inkılapçılığı hem düĢüncede hem de eylemde bir siyaset olarak 

ortaya koyma iddiasındadır. (Akın, 2014:37). Necip Fazıl fikrin ve hakikatin bir 

olduğunu savunur. Herkese özel bir fikir olamayacağı için bir fikri bir kiĢinin 

bulacağı ve onu milyonlara kabul ettireceği inancındadır. Bütün inkılap ve ihtilallerin 

uyuklayan cemiyet saflarından doğrulmayı baĢaran kiĢilerce gerçekleĢtiği 

inancındandır. Necip Fazıl uyuduğunu iddia ettiği cemiyetin içinden doğrularak 

adına dava dediği Ġslam inkılabı fikrini tek baĢına yerle gök arasında bir yere kurmak 

için meydana çıkar.(Kısakürek, 1936b: 12). Mustafa Miyasoğlu‘na (1999: 45) göre; 

Necip Fazıl milliyetçi ve muhafazakâr bir aydın olarak ait olduğu cemiyete karĢı 

büyük bir sorumluluk duygusuna sahiptir. Bu sorumluluk duygusuyla ülkenin içinde 

bulunduğu duruma eleĢtiri ve çözüm önerileri getiren Necip Fazıl çözümü Ġslam 

inkılabında bulmaktadır. 

Dava sözcüğünü sıklıkla kullanan ve bu sözcükle ismi anılır hale gelen Necip 

Fazıl TavĢanlı‘da gerçekleĢtirdiği hitabında davasının genel çerçevesi hakkında 

bilgiler verir.  

 

… Türkün mazisindeki üstünlüğe yol açmak davası… Dava budur!  

Fert ve cemiyet halinde bütün insanlığı tekeffül edici biricik sistemin dünya 

çağında müĢahede ve murakabesini yerine getirmek, çilesini çekmek ve onu 

bütün sebepler ve neticeler manzumesiyle bayraklaĢtırmak davası… Dava 

budur!  

Tarih boyunca, bu meseleler meselesinin hangi derecesine kadar yükselip 

hangi derecesine kadar düĢtüğümüzü açıkça görmek ve göstermek ve bugünün 

Ģartları içinde nereden baĢlayıp neresine kadar ulaĢabileceğimizi planlaĢtırmak 

davası… Dava budur!  

Dünya tarihiyle beraber, yan yana ve iç içe, tarih ölçümüzü abideleĢtirmek 

davası… Dava budur!  
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Garp istikametindeki büyük medeniyet taarruzlarımızdan sonra açılan ve bir 

daha kapanmayan dört asırlık ricat, nihayet kahharı hezimet ve nihayet 

kahharı hezimetten de beter düĢman ruhuna teslimiyet devrimizin sırlarına 

ermek davası… Dava budur! 

Kanuni sultan Süleyman‘dan Tanzimat günlerine kadar gelen vecd ve aĢk 

iflası devrinin, bizden ne alıp götürdüğünü ve düĢmana ne getirip verdiğini 

muhasebe etmek davası… Dava budur! 

Garp medeniyetinin doğuĢunu, doğruluĢunu, serpiliĢini, yayılıĢını, toplanıĢını, 

saf nizama giriĢini, bize doğru taarruza geçiĢini ve Ģarkı iflasa götürüĢünü, 

bütün illetleri ve akıbetleriyle mizana vurmak davası… Dava budur!  

Garp ruhuna esaret ve teslimiyet devrimizin baĢı olan Tanzimat 

maymunluğunu bütün foyasıyla ortaya koymak davası… Dava budur!  

Tanzimat‘ı takip eden ve her biri Türk milletini biraz daha ağır bir 

mahkûmiyet kararıyla garp celladına teslim eden ve her biri evvelkine rahmet 

okutan sahte inkılapların muazzam yalanlarını suratlarına çarpmak davası… 

Dava budur!  

Hüsran ve delalet yolu kılavuzlarının tasmalarını gizlice idare eden hakiki ve 

gizli müessirlerine nüfuz etmek, onların maskelerini düĢürmek davası… Dava 

budur!  

Öz cebimizde kaybettiğimiz ve söndürdüğümüz ruh güneĢini, zıt âlemlerde 

zulmet iklimlerinde aramaya kalkmanın tarihi faciasını destanlaĢtırmak 

davası… Dava budur!  

Türk evinin üst katındaki ihtiyar babanın mahcup imanını, alt kattaki yeni 

nesil örneğinin hayâsız, cehline gülünç gösteren tezadı boğmak davası… Dava 

budur! 

Son 27 yıllık ahlak ve mukaddesat kıtali devrini, tam yüzde yüz, elifinden ―ye 

‖sine kadar mimlemek ve yaftalamak davası… Dava budur!  

Hakikati sadece hakikat adına değerlendirmek ve bütün bir dolandırıcı ilim ve 

telkin kalpazanlığıyla ufkumuza yığılan sahte hakikatleri ve onların 

gerisindeki el dokundurulmaz putları kökünden baltalamak davası… Dava 

budur!  

Sonunda ve daima garplı efendilerin emriyle, daima garplı efendilerin 

parmakları üzerinde oynamaya davet edildiğimiz gülünç hürriyet kuklalığı 

yüzü suyuna türeyebilmiĢ partilerden hiçbirinin, hiçbir fikir, iman ve 

ideolocya kıymet ve asliyeti belirtmediğini ve asla belirtmeyeceğini anlamak; 

bu aĢağılık demagocya ezbercilerinin karĢısına, dünya çapında, gerçek ve 

Ģahsiyetli bir dünya görüĢü hamulesiyle çıkmak davası… Dava budur!  
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Ruhumuzun altın madenini çürütüp tenekeye çeviren tarihi suikastçıların 

Ģeytani maharetine karĢılık, tenekeyi milyonlarca derece hararet altında piĢire 

piĢire yine altına döndürmek gibi rahmani bir cehde vücut vermek davası… 

Dava budur!  

Fatih‘in vücudunu heykelleĢtirmeğe hazırlanarak ruhuna ihanet eden telakkiye 

karĢılık, onun ruh heykeli içinde Türk milletini vücutlaĢtırmak ve fetihlerin, 

belki en üstününe memur kılmak davası… Dava budur!  

Yememek, içmemek, eğlenmemek, uyumamak; sadece düĢünmek, ağlamak, 

bulmak ve yapmak davası… Dava budur!  

AĢk davası, vecd davası, iman davası, ahlak davası, ecdat davası, tarih davası, 

vatan davası, insan davası, hayat davası, ―Nereden geliyorum?‖ davası, 

―Nereye gidiyorum?‖ davası ―ölecek miyim?‖ davası, ―Ölmemeliyim!‖ 

davası, fenadan kurtuluĢ davası, bekaya eriĢ davası, bu dünyayı maddede ve 

manada tam imar davası, sonra ebediyet sarayının eĢiği önünden yığın yığın 

içtima davası ve nihayet topyekûn kâinatın imzası olan en mukaddes 

kelimeyle Allah davası… Dava budur! ( Kısakürek, 1950d:4).  

Necip Fazıl‘ın hitabında öne çıkan bir tarih davası vardır. Temelinde ülkenin 

düĢtüğü bu duruma neden olanlardan hesap sorma anlayıĢı hâkimdir. DüĢman kutup 

olarak görülen Batı tüm yönleriyle doğru değerlendirilmeli ve bu 

değerlendirmelerden sonra Batı karĢısında gereken mücadeleye giriĢilmelidir. 

Ġslam‘ın hâkim kılınarak mutlak hakikate varılabileceği, böylelikle dünyayı 

çevreleyecek evrensel bir sistem kurulacağı fikri ön plana çıkmaktadır. 

Necip Fazıl 1974 yılında yazdığı Devrim baĢlıklı Ģiirinin   ―Ne var, lafı boĢ; 

yere evirip çevirecek; / Hangi devrimdir o ki; devrimi devirecek?‖ (Kısakürek, 

1998b: 92) dizeleri ile 1982 yılında yazmıĢ olduğu Akıl baĢlıklı Ģiirindeki ―Bir akıl 

gelecek ki, akıllar delirecek / Ve bir devrim, evvela devrimi devirecek…‖(Kısakürek, 

1998b: 224) dizelerinden anlaĢıldığı gibi devrimi devirecek güç olarak Ġslam 

Ġnkılabını görür.  Ġslam yukarıda da değindiğimiz üzere Necip Fazıl‘a göre Ġslam 

dünyadaki her alanı kuĢatan bir sistem olduğu için ülkenin çıkıĢ yolu olarak 

dertlerine Ģifa bulacağı tek adrestir. Tarihçi olmamasına rağmen bir tarihçi gibi 

sonrasında etkiler bırakan eserler vermiĢ olan Necip Fazıl Türk tarihinin hala tam 

manasıyla yazılamamıĢ olduğunu kanaatindedir ve bunu en büyük dertlerimizden biri 

olarak görür. Osmanlı Meziyetlerin ve eksikliklerin tam anlamıyla bilinmesi için 

tarihin tam olarak bilinmesi gerektiğini düĢünür.
 
(Öz vd., 2015: 17). 
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Necip Fazıl 1979 yılında yazdığı Tarih Muhasebesi isimli Ģiirinde; 

Tarihim mahzende bükülü kaldı; 

 Ağacım kökünden sökülü kaldı. 

… 

Kaçtı akıl, göçtü fikir, çöktü dil; 

Ruh her noktasından törpülü kaldı. 

Batı dargın, Doğu dargın, gök dargın; 

Ön, ard, üst, alt taĢla örtülü kaldı. 

Hâsılı, yaktılar baba evini; 

Ne sözü, ne izi, ne külü kaldı. 

Çözdük her müĢkülünü derlerse, de ki: 

Sonunda var olma müĢkülü kaldı. (Kısakürek, 1998b: 57) dizeleriyle yazılmıĢ 

tarih eleĢtirisini yapmıĢtır.  

Türkün ve vatanının tarihsel seyrini Ġslam‘la yakınlaĢma ve Ġslam‘dan uzaklaĢma 

eksininde ele alır. Öngördüğü Ġslam Ġnkılabının detaylarına geçmeden önce Necip 

Fazıl düĢünce dünyası üzerinde kısa bir tarih okuması yapmanın faydalı olacağı 

kanaatindeyiz. 

 Osmanlı‘nın son dönemleri ile cumhuriyetin ilk dönemlerini yaĢamıĢ biri olarak 

Necip Fazıl ―Dünya Bir Ġnkılap Bekliyor‖ isimli eserinde (1985: 64) ülkemizin 

üzerinde seyrettiği yolun zamanla bozulan 5 halini Ģöyle tasavvur eder;  

1. KuruluĢtan Kanuniye kadar gelen ve 250 yıl süren asfalt yol.  

2. Kanuniden Tanzimata kadar gelen ve 300 küsür yıl süren toprak ve batak yol,  

3. Tanzimat‘tan MeĢrutiyet‘e kadar gelen ve 70 yıl süren kayalık yol,  

4. MeĢrutiyet‘ten Cumhuriyete kadar gelen ve 15 yıl süren keçi yolu  

5. Cumhuriyetten bugüne gelen ve hala süren köstebek yolu  

Necip Fazıla göre; 1.asırdan 6.asrın sonuna kadar Türk varlık kalıbını 

bulamamıĢtır. 7 ve 8. Asırlarda kılıcı ve ruhunu Ġslamiyet‘e teslime etmiĢ ve onun 

hizmetine girmiĢtir. 9.asırdan 12. Asrın sonlarına kadar parlak medeniyete ulaĢma 

yolunda mücadele etmiĢ ve nihayet 13. Asırda Osmanlının kuruĢu ile medeniyete 

ulaĢmıĢtır. 14. ve 15 asırlarda aĢk ve vecdinden bir Ģey kaybetmen mücadelesini 
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sürdürerek Osmanlı Devletini tarihin en büyük imparatorluğu haline getirmiĢtir. 

17.asırda Ġslam aĢk ve vecdinin kabuk bağlamasıyla dini kendi nefislerine uyarlayan 

ham softa ve yobazın ortaya çıkmasıyla 18. Asırda batı maddesel planda üstünlük 

kazanmaya baĢlamıĢtır.19.asırda batı taklitçiliği ön plana çıkmıĢ 20.asırda ise istiklal 

mücadelesi ile maddi olarak kurtarılan ülke manevi olarak kaybetmiĢtir. (Kısakürek, 

1968: 143-144). Bernard Lewis‘te Osmanlı‘yı kuruluĢundan düĢüĢüne kadar Ġslam 

gücünün ve inancının ilerlemesine veya savunmasına adanmıĢ bir devlet olarak 

görür. (Lewis, 2004:12). Necip Fazıl Osmanlı Devletinin en görkemli zamanlarında 

Ġslam‘dan uzaklaĢmaya baĢladığını düĢünür ve Osmanlı Devletinin baĢarı ve 

üstünlüklerle dolu geçmiĢini geride bırakarak karĢılaĢtığı koĢulları devlet ve 

bireylerin dini içte ve dıĢta kaybetmesinin bir sonucu olarak görür. (Kısakürek, 

1973a: 167). Fatih sultan Mehmet‘i ve Yavuz Sultan Selim‘i her haliyle Ġslami 

davanın maddeye ve dünyaya nakĢedicileri olarak gerçek kahraman birer kahraman 

olarak görür. (Kısakürek,1976a: 26-28).   Ona göre; Türk aĢk ve vecdini Ġslam‘dan 

aldıktan ve devlet kurduktan sonra 250 yıl Kanuni devrinin baĢına kadar 

mükemmeldir. (Kısakürek, 1985: 24). Çözülmenin ve asfalt yoldan çıkıp 300 yılı 

aĢkın süre devam edecek olan toprak ve batak yolun baĢlangıcı noktası olarak 

Kanuni devrini gören Necip Fazıl‘ göre Kanuni bir mirasyedidir. Dini bir gaye 

güdücü, dünya çapında bir plan kafasından mahrumdur. (Kısakürek, 1978: 10).  

Kanuni'nin ġeyhülislamları tayin ile getirmeye baĢlamasının ardından 

bozulmaların baĢladığını ve bunun hatır, gönül, korku ve menfaat fetvalarına neden 

olduğunu, böylelikle din hükümlerini sertlikte veya yumuĢaklıkta keyfine göre 

yorumlayan, kıvam ve ahengini bozan ham yobaz ve kaba softanın ortaya çıkmasına 

zemin hazırladığı belirtir. (Kısakürek, 1978: 115). Ham Yobaz ve Kaba Softa Necip 

Fazıl‘ın eserlerinde sıklıkla yer alan Ġslam‘ı olduğundan farklı yorumlayarak Ġslam‘a 

zarar veren ve geri kalmıĢlığın baĢlıca nedenlerinden olan etkili ve kesinlikle tasfiye 

edilmesi gereken düĢman sınıftır. (Kısakürek, 1975: 5). Kanuni ile baĢlayan süreçten 

sonra alkol kullanan Yıldırım Beyazıt‘a ―Yaptırdığınız cami çok güzel ama yanında 

bir meyhane eksik!‖ deme cesaretini gösteren halis ġeyhülislamların yerini hatır, 

gönül, korku fetvaları veren ġeyhülislamlara bıraktığını kaydeder. (Kısakürek, 1968: 

146-147). 
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Yükselme devrinin son zamanlarına doğru, Fatih devrinde baĢlayan aklın 

madde, eĢya ve hadiselere tahakkümü olarak nitelendirdiği Rönesans hamlesinin 

aslında Osmanlı tarafından yapılması gerektiğini düĢünür. Batı tarafından yaĢanan 

Rönesans‘tan sonra bizde gerileme baĢlar. Kendine olan güvenin yitirilmesinden 

sonra taklitçi kopyacı zihniyet ortaya çıkar. (Kısakürek, 1936c: 2-3). Din alanında da 

bozulmalar yaĢanır. Ülkenin ileriye gitmesini engelleyecek bir bakıĢ açısıyla harita, 

matbaa, bisiklet, araba ve benzeri yenilikleri Ġslam‘ın gerçeğine aykırı Ģekilde Ģeytan 

icatları diye ret eden ham yobaz kaba softa ülkeye büyük zararlar vermiĢtir.
 

(Kısakürek,1976a:113). Necip Fazıla göre; Ülke Ġslam‘ı anlayamama, kavrayamama, 

zaman ve mekâna tatbik edememe ve olanca saffet ve asliyetiyle temsil edememe 

yüzünden bu hale gelmiĢtir. (Kısakürek,1973a:171). Necip Fazıl Osmanlı‘nın 

alçalma devrinin baĢlama nedenini vecd, iman, aĢk ve ahlak kaybında görür. 

(Kısakürek, 1973a: 76). Ve tekrar Ģahlanmasının tek yolu kaybettiklerini bulmasıyla 

olacaktır. Son dönemlerinde verilen kayıpları hep Ġslam‘dan uzaklaĢmaya bağlar. 

Bunu ―Hıyanet, nefsaniyet, nizamsızlık, baĢıboĢluk, içtimai alakasızlık, ruhi ve 

ahlaki sükût. Tek kelimeyle Ġslam‘a uzaklık…‖ (Kısakürek, 1973a: 173) Ģeklinde 

izah eder. 

Osmanlıda Ġslam‘dan uzaklaĢmanın sonuçları olarak gördüğü fallara ve 

hurafelere göre hareket eden vezirleri, Ġslam‘ı yanlıĢ anlayan ve yorumlayan 

ulemayı, din anlayıĢsızlığına sahip mollaları eleĢtirmek dururken, Ġslam‘ın geri 

kalmanın bir nedeni olarak görülmesini akıl sefaleti olarak görür. (Kısakürek, 1973a: 

216).  

Necip Fazıl‘a göre; Islahat ferman ile Devlet-i Aliyye'ye  Hristiyanvâri günah 

çıkartan, iç islerimize karıĢılmayacağı maskesi altında bütün ruh ve maddemize haciz 

koyan bir zillet tesellisi altında, maddisi biraz ertelenmiĢ olarak, manevi Avrupa 

sömürgesi haline gelinmiĢtir. (Kısakürek, 1973a: 259). Tânzimat-ı ġerriyye olarak 

nitelendirdiği Tanzimat Fermanı Necip Fazıl‘a göre son derecede sığ, basit, irfansız, 

çilesiz, oluĢundaki sırları göremeyen batı hayranı ve Ġslam düĢmanı bir takım aydın 

taslaklarının (Mustafa ReĢit, Âli, Fuat, Mithat PaĢalar) ülkeyi batının kültür 

emperyalizmine teslim ediĢ hareketidir.  
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Tanzimat kazanılması muhal bir dünyayı getiremediği gibi kendi öz 

dünyamızı kaybettirmiĢtir. Netice olarak da bizi, içine alınmadığımız ve 

alınmayacağımız Batı evinin sokak kapısı önünde, kasketine yaldızlı bir Ģeritte ―Ben 

bir Batı sevdalısıyım!‖ yazılı biçare bir mahkûm haline getirmiĢtir. (Kısakürek, 

1973a: 222). Necip Fazıl bir delalet vesikası olduğuna inandığı Tanzimat hamlesinin 

batının hamle dünyasını oluĢturan ruhtan ve onun oluĢ seyrinden habersiz, ideal 

oluĢturmaktan çok ideal götürücü olduğunu düĢünür. (Kısakürek, 1973b: 32). Necip 

Fazıl‘a göre; Tanzimat sonrası batıyı anlayamayan ve doğuyu muhasebe edemeyen 

aydınlar zümresi (Kısakürek, 1936d: 2, 1936e:1-3) doğru yolu büsbütün kesmek, 

tıkamak ve onun vadettiği kurtuluĢu kendilerinde göstermek gibi, karĢı çıkılması çok 

zor bir çığır açılmasına vesile olmuĢlardır. (Kısakürek, 1978: 147). MeĢrutiyeti Ġslam 

ruh ve bütünlüğünü mahvetmek için giriĢilmiĢ bir hareket olarak görür. MeĢrutiyet 

hareketinin hedefi olan, Ulu Hakan sıfatı ile andığı Sultan II. Abdülhamid ona göre; 

Osmanlının son dönemlerinde Türk devletini ayakta tutabilmiĢ, yahudiliği, 

masonluğu, o devirde Türkiye'yi paylaĢan batı emperyalizmini, sahte inkılapçıları, 

tek kelimeyle Ġslam düĢmanlarını karĢısına almıĢ ve 33 yıl onlarla mücadele etmiĢ 

gerçek Türk kahramanıdır.  

Ona göre; hakkında uydurulanların tam aksine, sırf merhamet duygusu ve 

zulüm iĢlemekten uzak mizacı yüzünden Ġlahi hikmet icabı, her kuvvet elindeyken 

düĢmanlarına yenilmiĢtir. (Kısakürek, 1978: 151). Necip Fazıl‘a göre Osmanlı 

yalnızdır. BaĢına gelenler Allah‘a uzak kaldığı için gelmiĢtir ve onu bu hale mahkûm 

eden Allah‘tır. Dünyanın nereye gittiğinden habersiz, yaĢananların nedenlerini 

sorgulayamayan ülkesi üzerindeki planlardan habersiz olan Osmanlının durumunu 

koma hali olarak tarif eder. (Kısakürek, 1973a: 211). 

 Necip Fazıl Avrupa‘daki Rönesans‘tan sonra dünyanın Ġslam‘la 

yönetilemediğine ve Ġslam‘ı hakikatlerin aĢk ve hikmetinden uzak ham ve kaba 

softalar ile Tanzimat‘tan sonra inkılap olarak adlandırılan davranıĢ ve politikaların 

buna neden olduğuna inanır. 
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 Necip Fazıl geleneksel Ġslamcıdır. (Yıldırım, 2014: 45). Kuran ve sünnet 

emirlerinin değiĢtirilmesi veya aslına aykırı yorumlar getirilmesini asla kabul etmez. 

―Doğru Yolun Sapık Kolları‖ isimli kitabında Münzile, Ġbn-i Teymiyye, ġeyh 

Bedrettin, Cemallettin Afgani, Muhammed Abduh, Mevdudi, Hamidullah ve Seyyit 

kutup gibi Osmanlı Ġslamcılığının öne çıkan isimlerini ele alır ve sert ifadelerle 

eleĢtirir. (Kısakürek, 1978: 136). Necip Fazıl‘a göre batılı devletlerce kendi çıkarları 

doğrultusunda Ġslam‘a zarar vermek gayesiyle yer yer desteklenen bu sapık kollar 

hiçbir zaman payidar devlet ve cemiyet kuramadığı gibi ne kitabı tahrip edilebilmiĢ, 

ne sünnet bozulabilmiĢ ne de delalet bütünleĢebilmiĢtir. (Kısakürek, 1978: 91). Necip 

Fazıl Ġbn-i Tevmiye, Cemallleddin Afgani, Mevdudi, Hamidullah gibi içtihat 

kapılarının açılması fikrini savunan içtihatçıları, reformcuları ve din ıslahatçılarını 

çürümüĢ teneke mütefekkirleri olarak adlandırır. (Kısakürek, 1977-79: 163). Ġhsan 

ġenocak (2016: 45) Necip Fazıl‘ın bu isimlerle Ġslam inkılabının gerçekleĢemeyeceği 

tespitinde haklı çıktığını savunur. Necip Fazıl‘a göre, Ġslâm; ―her Ģeyi kuĢatan bir 

yapıya sahip olmasına rağmen ham softa ve kaba yobazlar elinde acınacak bir hale 

gelmiĢtir. Ġslam‘ın Ġslam‘ı bilmeyenlerce yorumlanması ve Ġslam adına hükümler 

vermesine sert bir Ģekilde karĢı çıkar. Hurafeler, inançsızlar ve Ġslam düĢmanları 

Ġslam inkılabının hemen tasfiye etmesi gerekenler arasındadır. Türk siyasetinde 

kanuni devrine kadar içerde ve dıĢarda Ġslam kanunlarının hâkimiyeti söz konusudur. 

(Kısakürek, 1995a: 135).  

Ġslam‘ı anlayamamak ya da yanlıĢ anlamaktan kaynaklı baĢlayan gerileme 

ülkeyi Necip Fazıl‘ın yerle bir etmek istediği bir hale getirmiĢtir. Mazinin bu 

ruhunun karartıldığını düĢünür ve ülkenin kurtuluĢu olarak gördüğü inkılabı tekrar bu 

ruhun paklanmasında görür. (Kısakürek, 1973b: 135). Necip Fazıl‘a göre ülke 

gaflettedir. Bu ruhun paklanması içinse halkın ve Müslüman geçinenlerin içinde 

bulundukları gafletten uyanması gerekmektir. (Kısakürek, 1985: 74). Ona göre 

gafletten uyanmak yetmez aynı zamanda taarruza geçmek gerekir. Taarruzun taarruz 

olabilmesi için ise imanın ve fikrin emrine girmek gerekir. (Kısakürek, 1995a: 149). 
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Necip Fazıl için Ġslam‘ın yurdu Türkiye‘dir. Çünkü Ġslam Türkiye‘de 

bozulmuĢ ve sonrasında her yerde bozulmuĢtur ve yine her yerde düzelebilmesi için 

öncelikle Türkiye‘de düzelmelidir. (Kısakürek, 1985: 53).  

Necip Fazıl‘a göre siyaset; inandığı ideali planlayan, savunan, koruyan, 

baĢarıya götüren bir sanattır. 

―Ġman davasının hayat hakkını planlaĢtırmak sanatıdır. Kendi baĢına bir Ģey 

değil, bir Ģeyin emrinde bir iĢ ve tedbir zekâsıdır. Fertten cemiyete kadar tek 

tek ve topyekûn her nefsin kendisini müdafaa ve zıt nefisleri körleĢtirme 

dehasının sanatı…‖ (Kısakürek, 1995a: 149). 

Türk siyaseti kanuni devrine kadar içerde ve dıĢarda Ġslam kanunlarının 

hâkimiyeti üzerine kuruludur. Tekrar güçlü bir ülke olmanın yolu Ġslam kanunlarının 

hâkimiyetinin sağlanması ile gerçekleĢecektir. Ġdeoloji fert ve cemiyetin inĢasındaki 

bütün esasları veren fikirler manzumesi olarak gören Necip Fazıl cemiyetin inĢasını 

Ġslam esasları üzerine kurgulamak ister. (Kısakürek,1976a: 88).  Ġslam Ġnkılabı Necip 

Fazıl‘ın davası ve ideolojisidir. Bu dava Ġslam‘ı keĢfetmek ve her Ģeyi ona uydurmak 

davasıdır. (Kısakürek, 1985: 51). Beklediği inkılabının esasını ülkeye cihan 

imparatorluğu kazandıran değerlerin zamanla sistemli bir Ģekilde yıpratılması sonucu 

gelinen noktanın doğru bir Ģekilde kavranmasında görür. Batının rejimleri, kanunları, 

adetleri ve zevkleri içimizden sökülüp atılmalıdır. Ülkeyi tekrar eski gücüne 

kavuĢturacak değerler sistemi gerçek Ġslamiyet‘tir ve inkılabın esası onun 

hâkimiyetini sağlamaktır. (Kısakürek, 1964b:2).  

Ülke öncelikle yılgınlık, düĢüklük, küçüklük psikolojisinden kurtulmalı ve 

eksik olan özgüveni kazanmalıdır. Dünyaya ve eĢyaya olan ilgisizlik bir kenara 

bırakılmalı ve harekete geçilmelidir.(Kısakürek, 1964c: 2). Necip Fazıl‘ a göre 

Ferhat‘ın delmeye çalıĢtığı dağdan çok daha engelli ve mukavemetli olan, bütün bir 

cemiyeti yeniden tasarlayacak olan bu dava mevcut cemiyeti taĢ üstünde taĢ 

bırakmaksızın yıkma, yerle bir etme dâvasıdır. (Kısakürek, 1975: 258).  
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Ferdi mülkiyet eĢitsizliklerini imkân ölçüsünde düzelterek sosyalizm ve 

komünizm gibi ideolojilerin ortadan kaldırılmasını ve ferdin hakkını çalan cemiyet 

nizamiyle, cemiyetin hakkını çalan istismarcı fert düzeninin muvazenene noktasının 

bulunmasını hedefler. Bunu insanlığın baĢ derdi olarak görür.
 
(Kısakürek, 1969b: 28-

46). Bu milletin bir Ģeye inandırmadan ve onun taĢ gibi disiplini ve ahlakı etrafında 

toplamadan kurtarılamayacağını savunan (Kısakürek, 1973b: 75) Necip Fazıl‘ın 

ideolojisi Ġslam‘ın ihya ve hâkim olmasını sağlamak ve bu amaç doğrultusunda 

mücadele etmektir. (Kısakürek, 1992: 119). Necip Fazıl daha düne kadar var olan 

dünyayı ve öteleri fethetme idealinin yitirildiği kanaatindedir. Ona göre; aĢk ve Ģevk 

kaybedilmiĢ ve bozgun çığırı açılmıĢtır. Ordu dıĢarda mağlup içerde galip bir Ģekavet 

ocağına dönmüĢ ve ideal sönmüĢtür. YaĢanan tarihi çile ve maceradan sonra ülkenin 

üzerine çöken idealsizlik, siyasi, iktisadi, ahlaki, askeri ve ruhi bütün iflaslarımızın, 

kökleri derinlerde tek müessiri olmuĢ ve bugünkü manzarayı doğurmuĢtur. 

(Kısakürek, 1976b: 81-83).  

400 yıldır, anlayamadığımız, bilemediğimiz, göremediğimiz, 

örgüleĢtiremediğimiz, seçemediğimiz, yapamadığımız, duyamadığımız, 

sezemediğimiz, bulamadığımız, eremediğimiz, kendi öz kaynağımızdan 

ibaretti ve bu kaynak her evin içinde, her köyün ortasında ve her Ģehrin 

meydanındaydı. Bilemedik, göremedik, anlayamadık. Tek cümleyle her Ģey, 

evet, tek zerresi feda edilemez bir bütün halinde Ġslam‘a nüfuz etmekti. 

Edemedik. Nüfuz edilecek olan buydu, nüfuz edilecek olan budur!  

(Kısakürek, 1968: 99-100). 

 

Necip Fazıl‘a göre; Asırlarca Ġslam‘ın tacını ve kılıcını temsil etmiĢ olan 

ülkemizin baĢına ne geldiyse sadece o nuru kaybetmekten gelmiĢtir. (Kısakürek, 

1973b: 156). Ona göre tarlayı, fabrikayı, mektebi, kitabı, kıĢlayı, daireyi, 

mahkemeyi, zabıtayı, bakkalı, kasabı, sokağı, meydanı, aileyi, gençliği, malı, ırzı,  

namusu, halkı, idraki, ayakta tutabilmek için bu nuru ve onun getirdiği ahlakı bütün 

Türkiye‘ye hâkim kılmak gerekir. (Kısakürek, 1977-79: 166). 
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ġimdi bütün dava 180 derece bir çark hareketiyle yığını kurtarmak ve 

düzlüğe iade etmekten ibaret, iĢte tek derdimiz bu davanın neslini yoğurmak, 

onu meydana getirmek, heykelleĢtirmek. Bununda biricik Ģartı ruhi 

dayanakları aramaktan, ruhu bulmaktan, hissetmekten ve onun ayna teĢkil 

ettiği Allah‘ı hikmetleri ve ahengi bulmaktan ve tek metot Ġslamiyet‘e sımsıkı 

sarılmaktan ibarettir. Bu nuru ve gerektirdiği ruh ve ahlakı bütün Türkiye 

göklerinde mayalaĢtırmadıkça, ne tarlayı, ne fabrikayı, ne mektebi, ne 

bakkalı, ne çakalı, ne sokağı, ne meydanı, ne aileyi, ne gençliği, nemalı, ne 

canı, ne ırzı, ne namusu, ne ahlakı, ne idrakı ayakta tutabilirsiniz! (Kısakürek, 

1985: 102). 

 

Halkı Müslüman fakat yöneticileri Ġslam düĢmanı olarak gören Necip Fazıl 

bin yıllık süreçte Ġslam‘ın müspet planda dondurulduğu ya da menfi planda 

uydurulduğu kanaatindedir. (Kısakürek, 1978: 166). YaĢ anlaĢması için sarf ettiği 

―Camilerde güvercinler ağlıyor ama vezirlerin, mümin geçinenlerin gözleri 

kupkuru…‖ (Kısakürek, 1973a: 184) sözleri devrin idarecileri hakkındaki görüĢünü 

net bir Ģekilde ifade etmektedir. ―Sığ yavan fikirsiz irfansız, habersiz‖ (Kısakürek, 

1973b: 13) olarak gördüğü devrin idarecilerinin batının oluĢumunu takip etmekten 

aciz, Ġslam ölçülerini tatbik kudretinden yoksun, ehliyetsiz olduklarını belirtir. 

(Kısakürek, 1973a: 202).  

―Dünya da siyasi ve içtimai ihtilaçların bütün illet ve müessirlerini tartarak, 

tanıyarak, anlayarak ve bütün tarih seyri boyunca kendi nefs muhasebemizi dibine 

kadar yapmıĢ, kendimizi bütün zaaflarımız ve kuvvetlerimizi tespit etmiĢ olarak, 

yepyeni bir ruh mefkûre ve nizam yekpareliği içinde yeniden doğmamız lazım.‖ 

(Kısakürek, 1979: 172) diyen Necip Fazıl‘a göre; Türkiye batının hasta olmadan 

önceki haline özenip bu hale ideal gözüyle bakacağı yerde, öz cebindeki sancağı 

arayıp bulmalıdır. (Kısakürek, 1976b: 84).  Bu da ne Amerika, ne Rusya bayrağı 

yalnız ve yalnız Ġslam sancağı olmalıdır. (Kısakürek, 1980c: 61). Necip Fazıl‘a göre; 

Evvelâ Ģahsını, sonra bütün Doğu âlemini kurtarması, daha donra da çepeçevre 

yeryüzüne ve insanlık kadrosuna sahip bir kurtuluĢ ifadesine varması için Türk 

milletine gereken yol, en girift, en mahrem ve en iç kavranıĢıyla Ġslamiyet‘tir. 

(Kısakürek, 1968: 92).  
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Necip Fazıl tüm dünyaya Ģifa getirecek kurtuluĢ reçetesi olarak bir Ġslam 

Ġnkılabını gerekli görür ve bu inkılabın merkezine de Türkiye‘yi koyar. Ona göre 

Türkiye Ġslam dünyanın beklediği Ġslam inkılabını gerçekleĢtirebilecek yegâne 

mihrak noktasıdır.  (Kısakürek, 1985: 10). Necip Fazıl‘a göre Türkiye dünyaya 

devayı getirmekle yükümlü bir hastadır. Ve bu hasta olan millete muhtaç olduğu ilaç 

zorla içirilmedir. 

―Eyvah, eyvah Sakarya,  sana mı düĢtü bu yük? 

  Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük!‖  (Kısakürek, 1985: 9). 

Necip Fazıl Ġslam Ġnkılabı dıĢındaki inkılapların toplumun değerler sistemi 

üzerinde yıkıcı etkiye sahip olduğu kanaatindedir. Ġdeolocya Örgüsü kitabında 

Ġnkılap ve inkılapçılık için Ģöyle der: 

… Hak ve mutlak din Peygamberinin mukaddes ayak izleriyle açılmıĢ 

yolu bulmak demektir! ġu damping malları kadar ucuzlatılan inkılâp ve 

inkılâpçılık mefhumunun radyum derecesinde nadir cevheri de, bizdedir. Gül 

bahçesine dağdan boĢanan öldürücü sel halindeki inkılâp, kurak toprağı 

gökten serpilen diriltici yağmur Ģeklindeki inkılâbı kıyaslarsanız, katil bıçağı 

ve operatör neĢteri arasındaki farkı ve inkılâbı Ġslam gözlüğünden görmüĢ 

olursunuz. (Kısakürek, 1968: 123). 

 

Necip Fazıl Ġslam‘ı, tüm Ġslam ülkelerini bir araya getirecek bütünleĢtirecek 

bir güç olarak görür. Ġslam‘ı aidiyet duygusunu pekiĢtirerek bir araya getirebilen, bir 

arada tutabilen düzenleyici bir disiplin olarak görür.  Kendi ifadesiyle; ―Doğunun 

müspetini getiren ve batının menfisini açığa vuran Ġslamiyet bilhassa nizam vahdet, 

merkezi bağlılık fikrini abideleĢtirir ve bu merkeziyet etrafında muazzam bir disiplin 

halkası oluĢturur.‖ (Kısakürek, 1979: 152). Necip Fazıl Ġslam Ġnkılabını 

gerçekleĢtirecek ideali ―Büyük Doğu‖ diye isimlendirir. Necip Fazıl‘a göre; Büyük 

Doğu Ġslam‘a yol açmanın sistemidir ve dünyada her ne varsa hepsini Ġslam‘da bulan 

ve çağın tüm sorunlarına tatbik eden bir dünya görüĢüdür. (Kısakürek, 1977-79: 

101). Ġslam inkılap ideali ile Büyük Doğu arasındaki iliĢkiyi göstermesi açısından 

―Neye Ġnanıyoruz?‖ baĢlıklı yazısının son paragrafı önemlidir. 
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Ve biz, kâinat görüĢünün Ġslam‘da, dünya görüĢünün Ġslam‘da, insan 

görüĢünün Ġslam‘da, iktisadî ve içtimaî adalet görüĢünün Ġslam‘da, müsbet 

bilgiler görüĢünün Ġslam‘da, güzel san'atlar görüĢünün Ġslam‘da, kadın 

görüĢünün Ġslam‘da, devlet görüĢünün Ġslam‘da, ordu görüĢünün Ġslam‘da, 

siyaset görüĢünün Ġslam‘da bulunduğuna ve bütün bu davaları ancak 

Yirminci Asrın ruh ve kafa çilesi içinde süzülecek bir tahlil ve terkip güzünün 

heykelleĢtirebileceğine ve bu heykelleĢtirme iĢinin bitin cihanda eĢi 

görülmemiĢ bir ideolocya binası kuracağına, onun da isminin hem zaman 

hem mekân ölçüsüyle ―Büyük Doğu‖ olduğuna inanıyoruz! (Kısakürek, 

1968: 103).  

Ġslam‘ı olması gerektiği Ģekilde anlayıp, onu içselleĢtirmek Büyük Doğu 

idealinin gerçekleĢmesi anlamına gelmektedir. Ġslam‘ın ve diğer semavi dinlerin 

coğrafi anlamda Doğu‘dan çıkmıĢ bulunması, Doğu kavramını Necip Fazıl için daha 

anlamlı kılmaktadır. Doğu ve batı arasında sürekli muhasebe yapan Necip Fazıl 

doğudan çıkacak Ġslam inkılabının batıyı saracağı ve dünyaya hâkim olacağı 

inancındadır.  

―Ġslami bütün saffet ve asliyetiyle sadece gönüllere nakĢetmek ve dünya 

çapında bir tefekkür temelinde çatılaĢtırma gayesindeki Büyük Doğu.‖ 

(Kısakürek, 1980c: 107). 

Necip Fazıl‘a göre; bütün mukaddesatçılar, milliyetçiler ve Anadolulular 

Büyük Doğu‘nun fedai dostu iken, bütün köksüzler, inançsızlar, komünistler, 

kozmopolitler ve sahte inkılapçılar Büyük Doğu‘nun amansız birer düĢmanıdır. 

Büyük Doğu ideali, Doğu ve Batı muhasebesinde, doğuyu asli ruh vahitleri içerisinde 

yeni bir anlayıĢa bağlayıp muhafaza eden, batının müspet bilgiler harikasını olduğu 

gibi benimseyen bundan, doğu âlemine yeni bir örnek yoğuran ve milli varlığı bütün 

kök isnatları içinde geliĢtirmek isteyen ve bu gayeye aykırı fikir ve mezhep güdenleri 

top yekûn düĢmanı bilen soylu ve okkalı bir dünya görüĢüdür. (Kısakürek, 1995b: 5). 

Necip Fazıl Türkiye‘de Ġslam davası adına ne varsa hepsinin annesi olarak büyük 

Doğu‘yu görür. (Kısakürek, 1975: 300).  
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Büyük Doğu‘dan beslendiğini düĢündüğü kimselerin bir süre sonra Büyük 

Doğu‘dan ayrılmalarını ise doğru bulmaz ve ―Yazıklar olsun bizden fikir ve hareket 

sütü emip de marifetlerini düĢmana teslim olmakta ve bu kutsi savaĢtan kaçmakta 

gösterenlere! (Kısakürek, 1980b: 76) sözleriyle eleĢtirir. Ona göre; Büyük Doğu 

prenslik iddiasındaki kopuĢları engelleyememiĢtir. Büyük doğudan sonra herkes 

onun yerine geçmeye çalıĢmıĢ ve yerlerinin Büyük Doğu dairesinin içi olduğunu 

takdir edememiĢlerdir. (Kısakürek, 1980a: 9). 

―Gayeyi aksiyon planında harcayanlara ve bir pula satanlara yazıklar olsun!‖ 

(Kısakürek, 1979: 26).  

Yukarıda da değindiğimiz üzere dava fikri ve söylemi Necip Fazıl‘da öne 

çıkan belirleyici özelliklerdendir. Dava fikrinin sloganlar üzerinden tanınması bu 

fikrin Ģiirlerinde çokça yer almasından ve bununla tanınırlık kazanmasındandır. Bu 

Necip Fazıl‘ın slogan ve hamaset Ģairi olarak anılmasına neden olmuĢsa da O 

dönemin Ġslamcı kesimleri üzerinde önemli etkiler bırakmıĢ ve onların Kemalist 

eleĢtiriye giriĢmesine neden olmuĢtur. Necip Fazıl tek parti döneminde Ġslamcı 

kesimler üzerindeki baskılar dikkate alındığında ―Allah‖ demekten dahi korkulduğu 

bir ortamda Ġslami kesimlere Ġslam‘ın her türlü ideolojiden, fikirden ve dünya 

görüĢünden üstün olduğunu gösterebilme cesaretini ve özgüvenini aĢılamıĢtır. 

(Ercan, 2016: 118-120). Ġslam hümanizmi, Ġslam sosyalizmi, Ġslam Kapitalizmi gibi 

fikirlere karĢı olan Necip Fazıl 1940‘lı yıllardan sonra Büyük Doğu ideali 

kapsamında Ġslam‘ın Türkiye‘den baĢlayarak Tüm dünyaya hâkim kılınması için 

Müslümanların bu ideali içselleĢtirmesi gerektiği kanaatindedir. (Yıldırım, 2016: 

124). Necip Fazıla göre; Ġslam‘a yol açmanın sistemi olan, dünyada ne varsa hepsini 

Ġslam‘da bulan ve asrın meselelerine tatbik eden bir dünya görüĢü olan Büyük Doğu 

Ġslam‘ın her unsuruyla hâkim kılınmasını hedefler. (Kısakürek, 1977-79: 101). 
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Ġslam inkılâbı, liberalizma ve kapitalizme, faĢizma ve nazizma., 

sosyalizme ve komünizma gibi, bugüne kadar tatbik mevzuu olmuĢ içtimaî ve 

iktisadi mezheplerin her birini, hiçbirine üstünlük vermeden masaya oturtur 

ve onlara Ģöyle mukabele eder : ―Her birinizin. bütünü kucaklayamayadan, 

ayrı ayrı ve parça parça bazı haklarınız ve hakikatleriniz vardır; ve her 

birinizin ayrı ayrı ve parça parça arayıp da bulamadığınız hakikat, birer bütün 

halinde Ġslamiyet‘tedir.‖ (Kısakürek, 1968: 207). 

 

―Allah bize büyük kıyametten evvel, dava kıyametini koparmayı ve 

düĢmanlarımızı bu dünyada tekrar diriliĢsiz bir ölümle yok etmeyi nasip etsin!‖ 

(Kısakürek, 1977-79: 56) Ģeklinde dua eden Necip Fazıl davası olan Ġslam inkılabını 

tesis ederek, bu inkılabın düĢman cephesini bir daha gündeme gelmeyecek Ģekilde 

yasal düzlemde ve ideolojik planda yok etmeyi hedeflemiĢtir. Sert mizaç ve üslubu, 

ifadelerine akseden Necip Fazıl‘ın yasalara aykırı bir zuhur fikri söz konusu değildir. 

Hiçbir Ģeyin yürüyüĢlerle, nümayiĢle, asayiĢsizlikle, tepinmekle, kanun sınırlarını 

aĢan davranıĢlarla halledilemeyeceğini bilen bir telakinin adamı olarak Necip Fazıl 

inandığı dava uğrunda verdiği mücadelede hep yasal olan ve yasalara dayanan yolu 

seçmiĢ bunun dıĢındaki herhangi bir yolla amaca ulaĢma gibi bir gayesinin 

olmadığını dava arkadaĢlarına sürekli vurgulamıĢtır. (Kısakürek, 1995c: 13).  

Birkaç örnekle: 

―Zuhur yolumuz kanunidir. Kanuna dayanıp hiçbir Ģeyden korkmamak ve 

kanunun serbest bıraktığı hareket dairesinde zuhur etmek, tecelli etmek.‖ 

(Kısakürek,1976a: 81).    

―Çaremiz kanun yolu ile zuhur etmektir.‖ (Kısakürek, 1985: 75). 

―Hâsılı hasta olan millete muhtaç olduğu ilaç zorla içirilecek zorla fakat yine 

kanun yoluyla…‖ (Kısakürek, 1973b: 151). 
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2.3.1 ĠSLAM ĠNKILABININ YÖNLERĠ 

2.3.1.1. Ġslam Ġnkılabında Ġktisadi ve Ġçtimai Mezhepler 

Necip Fazıl‘ın Liberalizm ve Kapitalizm, FaĢizm ve Nazizm, Sosyalizm ve 

Komünizm gibi ön plana çıkmıĢ ideolojilerin ayrı ayrı doğru taraflarının olduğunu 

yine ayrı ayrı eksiklerinin olduğunu ve tüm bu eksik ve doğru tarafların Ġslam‘da 

olduğunu savunur. Necip Fazıl Ġslam‘ın bu ideolojilere tabii olmasını mümkün 

görmez. Daha öncede belirttiğimiz gibi Necip Fazıl Ġslam Demokrasisi ve 

Liberalizmi, Ġslam FaĢizmi, Ġslâm Sosyalizmi ve Komünizmi gibi söylemleri asla 

kabul etmez ve Ġslamiyet‘i bunlardan birine benzetmekten ve bunlardan birini öncüsü 

olarak kabul etmekten münezzeh görür. Necip Fazıl‘a göre; liberalizm ve 

kapitalizmde ki ferdi mülkiyet ve hürriyet hakkı, sosyalizm ve komünizmde ki, fert 

hakkını koruyan, sermayenin baskı ve zorbalığını önleyen denetim mekanizması ile 

faĢizmde ki Ģahsî hürriyetlerin herkese karĢı korunması gibi özellikler tam anlamıyla 

Ġslamiyet‘tedir. (Kısakürek, 1968: 207-210). 

―Fert ve fert gruplarının mülkiyetindeki sermaye gaye ve adalet ölçülerini 

bulduğu takdirde, cemiyet bahçesini sulayan ve renk renk eser çiçeği ile 

donatan bir havuz olarak hayat verici bir kan bankasıdır." (Kısakürek, 1969b: 

102). 

 

Ġslam Ġnkılabını hem hak ve hukuka riayet etmekte, mülkiyetin kazancını, 

sermayenin hakkını verebilmekte hem de onun baĢıboĢ hareketine aynı zamanda 

mani olabilmekte gören Necip Fazıl yerine göre müdahale gerektiren bir iktisadi 

doktrini benimser. (Kısakürek, 1985: 32). 

―Ġslam‘da iktisadi doktrin; Birincisi Benimki benim, senin ki senin! Bu 

Ģeriattır. Ġkincisi seninki senin benimki de senin! Bu tarikattır. Üçüncüsü ne 

seninki senin, ne benimki benim hepsi Allah‘ın bu da hakikattir.‖ (Kısakürek, 

1985: 34).  
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Necip Fazıl‘a göre zekât; sermayenin belli bir kitle ve grup elinde 

toplanmasını kısıtlayıcı, gelir dağılımını dengeleyici bir özellik arz eder. Necip 

Fazıl‘a göre; Kapitalin temizlenmesi zekâtla olur. (Kısakürek, 1985: 35). 

2.3.1.2. Ġslam Ġnkılabında Siyaset   

Necip Fazıl Ġslam inkılâbında siyaseti içe doğru her Ģeyi kapsayan bir 

ideolojiye dayanan varoluĢ dehası olarak görür. Siyaset ona göre toplu ver merkezi 

olmayıp hamle ve hareket alanlarında ifade bulur. Merkezi olan siyaset dıĢ siyasettir. 

Ġç siyaset alandan alana farklılıklar arz eder. Ġslam Ġnkılabının iç siyasetininim 

tasfiye edilmesi gereken ve ihya edilmesi gereken iki kutbu vardır. Tasfiye edilmesi 

gereken kutup düĢman kutbudur ve iki koldan oluĢur. Bunlar; 

1 — Ġslam‘a iman dairesinin dıĢından musallat, tam 100 senelik, dinsizler köksüzler, 

Ģahsiyetsiz mukallitler nesli ve bütün yardımcıları.. Bunların faal yardımcıları, 

manevî sömürge ustası Garplılar, Yahudiler, Masonlar, Dönmeler, Melezler ve 

Kozmopolitler...  

2 — Ġslam‘a, iman dairesinin içinden musallat olan, tam 400 senelik, aĢksızlar, 

vecdsizler, kuru ezberciler, nefsanî tefsirciler, insan ve dünya murakabesinden uzak 

nasipsizler, dinin zahirî bâtıni ruhuna yabancı ham ve kaba softalar nesli ve bütün 

yardımcıları... Bunların yardımcıları ise bugün faaliyetini kaybetmiĢ, fakat ananevî 

bir insiyakla her ân türeyip üreyebilecek soydan umumî cahiller... (Kısakürek, 1968: 

210-211). 

Ġhya edilmesi gereken kutup dostluk kutbudur. Bunlar; 

Ġslam inkılâbının iç siyasette en büyük dostluk kutbu da, dine topyekûn 

ruhunu ve aklını teslim ederek onu nihaî saffet ye asliyetiyle temsil etmek üzere 

yetiĢtirilecek yepyeni nesillerdir. Bunlar Nâr-ı Beyza‘dan daha yakıcı, en ince 

havaları kaydeden barometre plâkalarından daha hassas, dünya çapında, tarih ve fikir 

çilesine sahip, aklın ve ilimlerin son humma noktasına yapıĢık, solmayacak renk ve 

geçmeyecek ânın kara sevdalıları... Bunlara. Ġslam‘ın saffet ve hakikat devirlerinden 

baĢka maziye doğru hiçbir örnek gösterilmeyecek; her Ģey bunlar vasıtasıyla, 

mazideki tek hareket noktasından dosdoğru istikbale havale edilecektir.  



                                                    

59 
 

Ġslam Ġnkılabının iç siyaset ölçüsü bakımından iyi kavranması gerektiğini 

belirten Necip Fazıl‘a göre; davayı temsil etmesi beklenen nesil, idealleri uğruna 

kendisine mürteci denmesini göze alarak, seleflerinin düĢtüğü hataya düĢmemeli ve 

onların izinden asla gitmemelidir. Asıl mürteciler ise ona göre; ülkeyi din dıĢına 

çıkararak gerilemesine neden olanlardır. Ġslam inkılabının iç siyasette hedef tuttuğu 

baĢlıca gaye, bu ebedî, yeni, daimî ve taze nesillerin maya tutması etrafındaki iĢ 

dehâsıdır. (Kısakürek, 1968: 211). Ona göre; dostluk kutbuna bir tek Ġslam‘ın saffet 

ve hakikat devirlerinden örnekler gösterilmeli ve bu devirden alacakları ilham ile 

geleceğe yürümeleri sağlanmalıdır.  

Dostluk kutbunun, öncekilerin hatalarına düĢmeden, onları taklit etmeden 

Ġslam‘ı tam anlamıyla anlayarak baĢarıya ulaĢacağı kanaatindedir. Ġslam inkılabının 

iç siyasetine bu inkılabı gerçekleĢtirecek nesillerin yetiĢtirilmesi gibi ana bir hedef 

koyar. Necip Fazıl Batı‘nın iyi taraflarını tespit edilerek yeni bir düzen kurulmasını 

ve bu düzen oluĢturuluncaya kadar geçecek olan sürecin batı engellemelerine 

uğramaması için gizlilik içinde çalıĢmaların yürütülmesi kanaatindedir. Yeni düzenin 

oturtulmasından sonra batının sömürgeci anlayıĢından kurtulmak için ruh ve kültür 

savaĢçısı olarak batıya yönelmek gerektiğini savunur. Bunları yaparken amaca 

ulaĢma yolunda Batı‘nın sahte müttefiki görünüp, ülkenin menfaatleri doğrultusunda 

casusluk iĢlemlerinin yapılması gibi ince bir siyaset anlayıĢının gerekliliğini 

vurgular. (Kısakürek, 1968: 210-213). 

 

 Kendi tabiriyle; 

―…. rahimdeki çocuğu, doğuracağı andan, pehlivan yetiĢtireceği ve mazlûm 

mânasiyle makhur maddesinin intikamını alacağı güne kadar yamyamların 

çadırında idare, ikâme ve idâme edebilmek...‖ (Kısakürek, 1968: 212). 

2.3.1.3.Ġslam Ġnkılabında Asyacılık  

Necip Fazıl Ġslam inkılabının yurdu olarak Asya‘yı görür. Necip Fazıl‘ın 

Ġslam inkılabı ile kurmayı hedeflediği devlet Büyük Doğu Devleti‘dir. Büyük 

Doğu‘nun yeri Büyük Asya‘dır. Ona göre; Bu devletin siyasi, milli, ruhi davası 

Asyacılık‘tır. Bu alanın dıĢında kalanlar ise Büyük Doğu için düĢmandır. Necip 
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Fazıl‘a göre; Büyük Asya‘ya Afrika dâhildir. Avustralya, Avrupa ve Amerika zıt ve 

düĢman saha içindedir. Ġslam Ġnkılabında mekânsal belirlemeye girmesinin nedeni 

ise Avrupa ve Asya arasındaki ruh farklılığındandır. DüĢman olan Batı‘nın karĢısında 

durulacak ve hesaplaĢılacak yer Asya‘dır. Fakat Ġdeolojik temelde Ġslam inkılabını 

Asya ile sınırlamaz ve davasını kâinat çapında görür.  

―Batının kolay takdir edilir zaferi, madde nakıĢlarında ve süsünde; Doğunun 

müdafaasızlığı da maddi sefaletinde ve madde çelmesiyle düĢürülmüĢ olmak 

fecaatinde.. (Kısakürek, 1982: 93). 

Batı‘nın madde üstünlüğü ile Doğu‘nun inkılap ruhunu bileĢtirmek 

gerektiğini belirten Necip Fazıl Batı‘nın madde üstünlüğüne rağmen ruhta buhran 

yaĢadığı görüĢündedir. Bu birleĢmenin sağlanması halinde zafer ona göre 

kaçınılmadır. 

―Avrupalının karĢısına Asyalı olarak dikilmek, beklediğimiz yepyeni fert ve 

cemiyet hesabına ne büyük bir Ģeref ifadesidir!‖ (Kısakürek, 1968: 216).  

Ona göre Doğu, Batı‘nın üstünlüğü karĢındaki yenilgisini dininden bilmekte, 

batının üstünlük sağlamasına emek vererek, batıyı taklit ederek katkıda 

bulunmaktadır ve Batı Doğu‘nun asli ruhu olan Ġslam‘ın inkılabını gerçekleĢtirecek 

teĢkilatlanmaya giriĢmesinden korkmakta ve sahte kurtarıcılar yoluyla mevcut 

durumu idame ettirmek gayesindedir. Batı dünyasının kâbusu üstünlüğünü sarsacak 

olan Ġslam Ġnkılabıdır. Bu nedenle; Batı‘nın bu kâbusunu tamamıyla 

gerçekleĢtirmekten ve aksiyon dünyasına çıkarmaktan baĢka bir Ģey olmayan Ġslam 

inkılâbının istinat noktası Asyacılıktır. (Kısakürek, 1968: 213-217). 

2.3.1.4.Ġslam Ġnkılabında Ġktisadi Nizam 

Batıl olan Kapitalizm ve Sosyalizm gibi sistemlerin kendi baĢlarına 

gerçekleĢtiremeyeceklerini, gerçekleĢtirme kudretini ise Ġslam Ġnkılabının iktisadi 

nizamında gören Necip Fazıl‘a göre; fertler ticari serbestiye sahip olup öncelikli 

olarak kendi kiĢisel çıkarlarını değil, toplumun çıkarlarını önemsemelidir. ―KomĢusu 

aç iken, tok yatan bizden değildir‖ anlayıĢı Müslümanın cömert ahlakının bir 

gereğidir. Ġslam Ġnkılabının oluĢturduğu toplumda düzenlenmesi gereken 

faaliyetlerinden biri de iktisadî nizamdır. Bunda dikkat edilmesi gereken nokta ise 
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fert ve cemiyet dengesidir. Bireyin ferdî mülkiyetine karıĢılmazken sermayenin 

tekelde biriktirilmesi, toplanması durumunda müdahale edilmesi gerekir. Yukarıda 

da değindiğimiz gibi Ġslami iktisadi nizamın düzenleyici 2 unsuru vardır. Bunlar 

Zekât ve Faizdir. Ġslam Ġnkılabında ticaret helal, faiz haram, zekât ise farzdır. Ġktisadî 

nizamın dengesini bu 3 ilke sağlayacaktır. Verilmesi Müslümana farz kılınan zekâtın 

verilmesiyle gelir dağılımındaki dengesizlik giderilecek, faiz yasaklanarak, güçlünün 

daha da güçlenmesi engellenmiĢ olacaktır. (Kısakürek, 1968: 217-220). 

2.3.1.5.Ġslam Ġnkılabında Ġçtimai Faaliyet 

Necip Fazıl‘a göre; Ġslâm inkılabının olduğu devlette boĢ, iĢe yaramayan, 

faaliyetsiz bir insan olamaz. Devletin iyi bir zemin üzerine oturtulması için sağlam 

bir toplumsal altyapıya sahip olması gerekir. Fertler topluma olan yararlarının ve 

zararlarının bilincinde olmalıdır. Toplumun en alt tabakasından en üst tabakasına 

kadar her kesiminden bu bilinci taĢımayanların huzur hakkı olamaz. Bunun istisnası 

olarak kendilerinden bu bilinç aranmayacak olanlar ise çocuklar, geçkin ihtiyarlar ve 

ağır hastalardır. Necip Fazıl, bunlardan çocukların gelecekte topluma faydalı iĢler 

yapacaklarını, ihtiyarların ise geçmiĢte zaten toplum için çalıĢtıklarını söyler. 

Bunlardan sadece hastalıklı olanlar ya da ağır hasta olanlar topluma herhangi bir 

katkı sağlayamayacaklardır. Ġslam devletinde iĢsiz fert olamaz. Devlet her ferdinin 

iĢini, temin etmekle mükelleftir. ĠĢi olmayanların istihdamını sağlayacak iĢ sahalarını 

üretmek devletin asli görevidir. Bu bakımdan yabancı ülkelere gönderilen insan 

gücünün Türkiye‘de değerlendirilmemesini eleĢtirir. Devletin toplumsal alandaki 

politikalarında sonuca varan denetimli politika gütmesini öngörür. Ġslam inkılâbının 

toplumunda, doğrudan doğruya toplum zararına faaliyetler bir yana dilencilik, 

miskinlik, goygoyculuk, fodlacılık, istirmarcılık, bedavacılık, mirasyedicilik, 

beyzadelik, ağalık, tembel patronluk gibi hiçbir parazitliğe yer yoktur. (Kısakürek, 

1950b: 2). 

2.3.1.6.Ġslam Ġnkılabında TeĢkilat ve Ġdare   

Necip Fazıl‘a göre; Ġslam inkılabının oluĢturacağı devlet ―BaĢyücelik 

Devleti‖dir. Bu devlet bütün devlet sistemlerinin en iyisi olacaktır ve Ġslam‘ın ―Ģura‖ 

ölçüsüne uygun bir heyet tarafından yönetilecektir. ġura sisteminde her alanın en 
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iyilerinin o alanda söz sahibi olması sağlanacaktır.  Ġslam Ġnkılabının ―BaĢyücelik 

Devleti‖ 20. Asrın sonundan itibaren idealleĢtirilecek devlet yapılarının örnek 

alacakları bir ülkü olacaktır. En iyi ve en ideali amaçlayan Ġslâm inkılabı, bu 

inkılabın yaĢamasını sağlayacak olan devleti kurduktan sonra onu, içindeki en üstün 

ruh ve idrak kahramanlarının emir ve iradesine teslim edecektir. Bu kahramanların 

oluĢturduğu teĢkilat cephesi Ġslam inkılabının mutlak hegemonyasını tesis 

edeceklerdir. BaĢıboĢ halk kalabalıkları bu teĢkilat cephesine tabii olacaklardır. 

Gerçek münevverlerin teĢkilat cephesini oluĢturduğu reisin kürsüsünün arkasında 

―Hâkimiyet Hakkındır‖ cümlesi yazılı müessesenin ismi ―Yüceler Kurultayı‖ ve fert 

ve Ģahsiyet planında temsil makamın ismi ise ―BaĢyücelik‖tir. (Kısakürek, 1968: 

223-225).  

2.3.1.7.Ġslam Ġnkılabında Devlet 

Necip Fazıl‘a göre; yukarıda da değindiğimiz gibi Ġslâm inkılabı, bu inkılabın 

yaĢamasını sağlayacak olan devleti kurduktan sonra onu, içindeki en üstün ruh ve 

idrak kahramanlarının emir ve iradesine teslim edecektir. Üstün ruh ve idrak 

kahramanları devlet ve hükümet Ģeklini belirlemekte hür bir iradeye sahiptir. Ġslâm 

inkılabınca nizam olarak monarĢi, oligarĢi, demokrasi gibi yönetim biçimlerinden 

hangisi tercih edilirse edilsin Ġslam‘dan herhangi bir taviz vermeyen, onu bozmayan, 

onun ruhuna aykırı davranmayan bir nizam olacaktır. Çünkü önemli olan bu nizamı 

oluĢturan fikirler manzumesidir. Necip Fazıl Cumhuriyet veya Saltanat arasında 

amaca ulaĢma açısından pek fark görmez. Onu için önemli olan kıstas Ġslam‘ın ruh 

ve ana ölçülerinden taviz vermeyen yenilikçi derin ve gerçek mümin zihniyetidir. Bu 

zihniyet devlet ve mevcut idare Ģekilleri içinde, halk idarelerine uzak ve halk 

menfaatine en yakın olanıdır. Ġslam Ġnkılabında müdahale kudretini elinde tutan 

devlet, doğru neyse, doğrunun yapılması için ne gerekiyorsa onu yapar. Bunun için 

insanların iznini almasına gerek yoktur. Çünkü amacı zaten insana, Müslümanlara 

hizmet etmektir. Bu nedenle hem kiĢiler, hem sınıflar, hem de cemiyetin üstündedir 

ve düzenleyici bir rol oynar. Ġslam Ġnkılabının devleti binlerce yıllık tecrübeden 

alınan derslerin bir sonucu olarak her yönetim Ģeklinin iyi yönlerini bir araya 

getirmiĢ kötü yönlerini arındırmıĢ dünya çapında bir yenilikçi bir devlet yapısıdır. Bu 
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devlet yapısının sistemleĢtirilmiĢ adı da ―BaĢyücelik Devleti‖dir. (Kısakürek, 1968: 

225-228). 

Ġslam inkılâbında devlet, Peygamberler Peygamberlerine mutlak 

tâbilik altında, hak ve hakikat temsilciliğinin kat‘i metbuluğunu isteyen, 

metbuluğu büyüdükçe Hakka ve halka tâbiliği terâkki eden ve idare cihazını o 

cemiyetin her sahada en üstün yücelerine teslim eden, büyük, muhteĢem ve 

yepyeni bir mefkûrenin irade ve icra mihrakıdır. (Kısakürek, 1968: 228). 

2.3.1.8.Ġslam Ġnkılabında Sınıf   

Necip Fazıl‘a göre; burjuvazi, iĢçi, askerler, rahipler ve derebeyleri gibi 

sınıflar tarih boyunca Fransız Ġhtilali ve Komünizm gibi belli baĢlı rejimlerin 

dayanak kaynağı olmuĢlardır. Sınıflar, tarih boyunca, fikirlerin ve dâvalarının 

manivelası olmuĢlardır ve her inkılâp bir sınıfa dayanmıĢtır. Her inkılap nasıl bir 

sınıfa dayanıyorsa, sınıf olmadan da fikri kadrolaĢtırmanın ve inkılabı 

gerçekleĢtirmenin imkânı yoktur. Ġslâm inkılabı da bir sınıfa dayanmak zorundadır. 

Bu sınıf bütün insanlığı kuĢatan üstün insan vasıflarının merkezinde toplanacağı 

kitlelere dayanır. Ġslâm bütün insanlığı kapsadığı için onun dayanacağı sınıf da tüm 

insanlığı kapsamalıdır. Ġslam Ġnkılabı diğer inkılaplar gibi belli baĢlı zümrelere değil, 

tüm insanlığı kapsayan ve onların arasında Ġslam‘ın yayılmasını sağlayacak, örnek 

tavırlar ortaya koyacak teĢkilat kadrosuna dayanır. Bu teĢkilat kadrosunun adı ise, 

―Gerçek ve üstün münevverler aristokyası‖dır. Bu sınıf fikir çilesi ve idrak ıstırabı 

çekenler kadrosudur. Necip Fazıl gerçek münevverler ile sıradan insanları bir tutmaz. 

Ona göre Bir Ġmam-ı Gazali ile bir çoban aynı seviyede değildir ve olmamalıdır. 

Necip Fazıl‘ın sınıf idrakinde baĢıboĢ fert hürriyeti söz konusu değildir. Hâkimiyet 

meĢruiyetini halktan değil, Hakk‘tan alır. (Kısakürek, 1968: 228-230). 

―…idrak soylularını teĢkilâtlandırma ve sadece hak adına nefs dıĢı 

imtiyazlandırma dâvası, Ġslam inkılâbının istinat edeceği sınıfsız sınıfı, her 

sınıftan üstün insanlar sınıfını hedef tutacaktır.‖ (Kısakürek, 1968: 230). 

2.3.1.9.Ġslam Ġnkılabında Milliyet 

Necip Fazıl milliyetçiliği etnik kimliğe bağlı bir milliyetçilik olarak görmez. 

Türk‘ü Ġslâm‘dan koparmanın dahası Ġslâm dıĢı Türk tasavvuruna gitmenin imkânsız 

olduğunu ifade ederek, Türk fikrini ırk anlayıĢının dıĢına, daha geniĢ bir Ġslâmî 
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kültüre oturtur. Türk, ―fırlak kemikler, çekik gözler, dar alınlar ve kirpi saçlar‖ 

değildir. Millet anlayıĢını Ġslam‘la bütünleĢtirir. Peygamber Efendimizin  ―KiĢi 

kavmini sevdiği için suçlanamaz.‖ hadisi ıĢığında kiĢinin kavmini sevebileceğini 

belirten Necip Fazıl Müslümanlıktan bağımsız bir milliyetçilik anlayıĢını kabul 

etmez. 

Necip Fazıl‘a göre; Allah‘a, Ġslam‘a ve Resul‘üne layık olmak bakımından 

her ırk veya kavim birbiriyle yarıĢıp mücadele edebilir. Ġslam inkılabının amaç ve 

hedefleri doğrultusunda Ġslam‘ı daha ilerilere taĢıma amaç ve gayesini güden 

milletlerin arasında yaĢanması muhtemel yarıĢmalarda sakınca yoktur. Sırf 

etnisiteye/ırkçılığa dayalı milliyetçiliğe karĢı çıkar ve bu tür milliyetçiliği putçuluk 

olarak görür.  (Kısakürek, 1968: 234-236).  

Allah ve Resul‘ünü en çok sevdiği yahut en çok seveceği yahut da en 

çok sevmeye memur edeceği için Türkü sevmek, onun Ģahsî ve kavmî ruh 

hazinesini bu aĢk zemininin üzerine serpiĢtirmek ve bütün zaman ve mekân 

boyunca bu ruhu geliĢtirmek, kalıplaĢtırmak, billurlaĢtırmak ve maddeye 

nakĢetmekten ibaret olan üstün milliyetçilik, ruhî muhteva dıĢı ırk ve kavim 

sebebine değil ruhî muhteva içi ırk ve kavim neticesine bağlı o mefkuredir ki, 

usul ve sistemini de her millete veren, böylece darlık ve hasislik çemberini 

kıran, dünya çapında bir yenilik belirten ve hudut içinde hudutsuzluğa ulaĢan 

büyük oluĢun en gerçek yapıcısıdır. (Kısakürek, 1968: 236).  

 

 

Burhanettin Duran Necip Fazıl‘ın Türk milliyetçiliğinin ĠslamileĢmesine 

katkıda bulunduğunu ifade eder. (Tanıl ve Murat, 2005: 129). Necip Fazıl‘da 

Türklükle Müslümanlık iç içe geçmiĢ, birbirini tamamlayıcı niteliktedir. (Çaha ve 

ġahin, 2013: 573). 

2.3.1.10.Ġslam Ġnkılabında Köy  

Ġslam Ġnkılabında köy, inkılabı gerçekleĢtirecek toplumun oluĢmasına zemin 

hazırlayacak en küçük ve hassas birimidir. Kasaba ve Ģehirlerdeki toplumlara 

uygulanacak düĢüncelerin birinci derece uygulanacağı birim olması açısından önem 

arz eder. Necip Fazıl‘a göre köy davasında üç hedef vardır. Bunların ilki; köylüyü 

okutup terbiye etmek, yani ruh ve aklını imar etmektir. Ġkincisi; köylüyü güzelleĢtirip 

sağlamlaĢtırarak, köylünün bedenen ve nesil olarak inĢasını sağlamak iken 
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Sonuncusu ise köylüyü zenginleĢtirip refaha kavuĢturarak, ona iĢ imkânları 

oluĢturmak ve onu maddî olarak desteklemektir. Köylüyü okutup terbiye etmek için, 

onlara ―talim ve telkin‖ istasyonları kurulması gerekir. Bunun için en uygun yer 

camilerdir. Dikkat edilmesi gereken, buraların idealist insanların yerine cahil 

insanların eline geçmemesidir. Ġkinci ve üçüncü maddelerin uygulanabilmesi de 

talim ve telkin istasyonlarına bağlıdır. Camilerden baĢka merkez tanımayacak olan 

bu telkin istasyonları, cahil yobazların değil genç ve aĢk dolu terbiyecilerin eline 

teslim edilmelidir.  

Necip Fazıl köy davasını ruh meselesi olarak görür. O ruh mayalandırılıp 

köylünün vicdanına benimsetilmediği sürece hiçbir yere varılamaz. Ruhları imar 

etmesi için her köye bir fedai münevver verilmesini uygun görür. Necip Fazıl ideal 

bir köyde olması gerekenleri Ģöyle ifade eder. (Kısakürek, 1968: 236-240). 

Küçük ve temiz bir meydan... Ortasında nefis bir camii... Etrafında 

hendese zevkine ulaĢmıĢ, muntazam sokaklar, Sokaklarda minicik, tertemiz 

ve baĢtanbaĢa hususi üsluplar içinde gönül açan evler, Köyün dıĢına doğru, 

kırçıl ve karmakarıĢık saçının her teli örülmüĢ bir tabiat parçası... Sanki 

dağlarının taĢları bile sabah ve akĢam cilâlanıyormuĢçasına parlak ve temiz.... 

Köyün içine doğru da tam bir içtimaî alâka ve dayanıĢma havası... Kılıkları 

taklitten uzak ve millî yenileĢtirme üslubuna bürülü, dağ gibi, yanaklarından 

kan ve can fıĢkıran insanlar... Vazifesi, bir mana ve ihtimali beklemekten 

ibaret, sevimli bir hizmetkâr tavırlı jandarma... Köyün yardım sandığına, ilâç 

stokuna ve tohum örneğine kadar iĢi idare eden küçük köy meclisleri.... Ve 

uzaktan, bütün bu erginlik ve yetkinlik bestesinin notasını dağıtan ve genç 

çağını köye gömen, talim terbiye ve telkin istasyonunun mümessili mânevî 

fedailer. (Kısakürek, 1968: 239-240). 

2.3.1.11.Ġslam Ġnkılabında ġehir 

Ġslâm inkılabının Ģehirlerinde ibadethaneler sade olacak, fakat evler en güzel 

ve en iyi Ģekilde tezyin edilecektir. Bu ölçünün kaynağı Allah Resul‘ünün 

―Camilerinizi sade, evlerinizi ziynetli bina ediniz!‖ hadisidir. Müslümanlar daha 

evvel camilerini ihtiĢamlı, evlerini özensiz ve basit yapmıĢlardır. Bunda din 

anlayıĢlarındaki yanlıĢlıkların katkısı vardır. Dünya geçici olduğuna göre neden 

önemseyelim düĢüncesi ile evlerine dikkat etmemelerinden dolayı Müslümanlar 

yabancılar tarafından hor görülmüĢtür. Dünya veya ve onu temsil eden Ģehir, fena ve 

beka arasında bir basamaktır.   
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―Ġslam inkılâbının Ģehrinde hudutsuz tenzih ve tecrit ruhunun mekânı olan 

mâbed, nihaî derecede sade; Ġslam satvet ve heybetinin ifadesi olan her nevi 

mesken de, en salim zevk ölçüsüyle, fevkalâde ziynetlidir.‖ (Kısakürek, 1968: 

240). 

Ġslam Ġnkılabının Ģehirlerinde sokaklar, meydanlar, halka açık olan tüm 

alanlar tertemiz olmalıdır. Ġslâm Ģehrinde heykeller yerine kitabeler ve hitabeler yer 

alacak ve batıyı hayran bırakacak yeni bir Ģehir yapısı tesis edilecektir. Ġslam 

inkılabında Ģehir, köyü sömürmeyip onunla belli ve düzenli bir iliĢki içinde olacaktır. 

Necip Fazıl‘a göre; kendimize ait bir Ģehir tipimiz, kültürümüzü yansıtan bir Ģehir 

yapımız bulunmamaktadır ve bizim de kendi ruhumuzu, kendi dünya görüĢümüzü 

yansıtan bir Ģehir tipimizin olması gereklidir. (Kısakürek, 1968: 240-243). 

2.3.1.12.Ġslam Ġnkılabında Aile   

Necip Fazıl‘a göre aile tam benliğini buluncaya kadar sil baĢtan düzenlenmesi 

gereken temel yapılardan biridir. Ġslam inkılabının fideliğini aile oluĢturur. Aile 

devlet tarafından takip ve kontrol altında tutulur. Bunun için devletin aileye yönelik 

aile zabıtası ve mecburi aile kursları oluĢturması gerekir. Devlet, anne-babayla 

beraber çocuğun yetiĢmesi için ne gerekiyorsa yapacaktır ve ebeveynler bu anlamda 

devletin birer memuru olarak kullanılacaktır. Ġslam inkılabı toplumunun 

yetiĢtirilmesi ve amaç uğrunda diri tutulması için devlet dıĢardan aile içerden 

yetiĢtirici olacaktır. Toplumun ana çekirdeğini oluĢturan aile, kötülüğün ortaya 

çıkmasına ve topluma yayılmasına müsait bir zemin olmasından dolayı aile 

müessesinin kurtarılması ve korunması Ġslam inkılabında öncelikli bir konudur. 

Evlilik, devlet tarafından genç yaĢlarda mecburi tutulacak, evlenenler himaye 

edilecektir. Ailenin sıhhatli oluĢumunu engelleyecek her türlü faaliyete son 

verilecektir. Fertleri cezbeden ve aile yapısını bozan, onun dağılmasına sebep olan, 

fuhuĢ evleri, meyhane, kumarhane, bar, kahvehane gibi yerler ortadan kaldırılacaktır. 

Ġslam inkılabında devlet ve aile birbirlerinin tamamlayıcı unsurlarıdır. (Kısakürek, 

1968: 243-245). 
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2.3.1.13.Ġslam Ġnkılabında Mektep  

Ġslâm inkılabını sahiplenecek ve gerçekleĢtirecek nesli aileden sonra 

yoğuracak olan yer mekteptir. Mektep sadece kuru bilgi veren tarafsız bir eğitim 

kurumu olmayacak, Ġslam inkılabının taraftarı ve neslinin yetiĢtiricisi bir kurum 

olacaktır. Mektepler aileyle el ele vererek çocuklar için ―talim, terbiye ve telkin 

ocağı‖ haline geleceklerdir. Mektebe giren çocuk ―eti senin kemiği benim‖ 

düsturuyla artık anne ve babasının değil hocasının malı sayılır. Ahlâkını, bilgisini, 

görgüsünü,  tavır ve davranıĢlarını artık tamamen ondan alacaktır. Ġslam Ġnkılabı 

toplumunda bütün Müslümanların okuma-yazma bilmesi zorunludur. Bundan 

kaynaklı 7 yaĢında iken baĢlayıp 12 yaĢında iken biten 5 yıllık ilk tahsil eğitimi 

herkes için zorunludur. Eğitim ile ilgilenen ―halk terbiyesi‖ isimli bir Ģube kurulacak 

ve bu Ģubeyle aile ile mektep arasındaki iliĢkinin kontrol edilmesi sağlanacaktır. 12 

yaĢından 17 yaĢına kadar gene beĢ yıllık bir orta tahsil devresi olacaktır. Bu 7- 17 yaĢ 

arasındaki eğitimin temel amacı, davanın mayalandırılmasından ibarettir. Orta tahsil 

müessesesi kazalara kadar yayılacaktır. Bu kazalarda görev yapmak, memurlar için 

zorunlu görev sayılacaktır. Hali, vakti ve imkânları yerinde olan herkes bu tahsili 

yapmakla mükelleftir. Orta tahsile karĢı özür beyan etme ancak köylü, rençper, kaba 

isçi ve benzeri sınıfların hakkıdır. Hocalar, çocuklara genel alanlardaki bilgilerin 

yanında davaya dair bilgileri de vereceklerdir. Hocalar çocukların eğitimleri boyunca 

onları gözlemleyip baĢarılı oldukları alanları belirleyerek ve çocukları onlara en 

uygun olan meslek tahsiline yönlendireceklerdir. Hocaların vereceği raporlarla kimin 

çocuğu olduğuna bakılmaksızın bazı çocukların eğitimi zorunlu hale getirilebilir. 

Talebelerin orta tahsilden sonra seçecekleri meslek dalı hakkında karar verme yetkisi 

kendilerinin veya ailelerinin değil, onu yetiĢtiren müessesenindir. Üniversiteler 

―Külliye‖ olarak adlandırılacak ve her üç milyon nüfuslu bölgeye bunlardan bir tane 

açılacaktır. Batı‘nın müspet bilgilerle alakalı eğitimini bize ulaĢtırmakla görevli 

―bilgi casusları‖ olarak adlandırılan gençler Avrupa‘ya tahsile gönderilecektir. Üstün 

vasıflı ve sorumluluk sahibi bilgi casusları milli eğitim sistemine bağlı bir organ 

tarafından özenle seçilecektir. Ġlk tahsil devresinde kız erkek karıĢık eğitim 

alabilirken, orta tahsili ile beraber bu iki cinsiyet de ayrı yerlerde eğitim yapmak 

zorundadır. Orta tahsil zaten kızlar için zorunlu değildir. Kızların üniversite tahsili, 

onlara ayrılmıĢ birkaç külliyede yapılacaktır. Asıl vazifeleri ev kadınlığı olduğundan 
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buna zıt alanda yüksek tahsil yapamazlar. Ancak ―kadınlık ve iĢ mefhumuna‖ bağlı 

her meslekte yüksek eğitim alıp çalıĢabileceklerdir. Nesiller eğitim programları 

doğrultusunda hizmet eden orta ve yüksek mektepler tarafından yoğrulacaktır.  

(Kısakürek, 1968: 245-248). 

Necip Fazıl Ġslam inkılabında okulu bir ideolojik aygıt olarak görür. Mevcut 

Ġslam devleti ideolojisinin okul yoluyla ilk ve orta eğitim sıralarındaki nesillere 

benimsetilmesi gibi amaç güder. Bu ideolojik aygıt vasıtasıyla gelecek nesillerin 

Ġslam inkılabının esasları doğrultusunda yetiĢtirilmesini öngörür. 

2.3.1.14.Ġslam Ġnkılabında Müsbet Bilgiler   

Necip Fazıl‘a göre; Ġslam‘ın malı olan müsbet bilgiler Batı tarafından Ġslam 

âlemine karĢı öldürücü silah olarak kullanmıĢ ve bu silahla üstünlük sağlamıĢtır. 

Doğu ise müsbet bilgiler sırrını hala kavrayamamıĢtır fakat artık kendini düĢük 

görmeyi bir kenara bırakarak batı karĢısında üstünlük sağlamak için bu sırrı 

kavramak zorunluluğundadır. (Kısakürek, 1950a:2). Ġslamı temsil eden kadro 

Müslümanlığa uzak yaĢadığı için ve dört asırlık bir süreçte bu sırrı kavrayabilecek 

büyük inkılâpçı, murakabeci ve fikirci Ģahsiyeti yetiĢtirememiĢtir. EĢya ve hâdiseleri 

bütün dıĢ kanunlarıyla, amelî fayda bakımından teftiĢ, tefahhus ve insan iradesine 

bağlamak yolunda aklın istismar hakkı olan müspet bilgiler Ġslam‘ın malıdır. 

Müslümanlara Allah tarafından ve Kur'ân'la emredilmiĢtir; ―Rabbiniz sizi 

yeryüzünde halifeler etti; sizi arzın teshir ve tasarrufuna memur eyledi ve öbür 

mahlûklara hâkim kıldı.‖ Ġslâm iyi, güzel ve doğru olan her Ģeyi içerir; kendi dıĢında 

iyi, güzel ve doğru olan bir Ģey varsa o Ġslâm‘ın reddedeceği bir Ģey olamaz, ―Hikmet 

müminin yitik malıdır, nerede bulursa onu almaya en layık bizzat kendisidir.‖ Ġslam 

Ġnkılabının ferdi bu emir doğrultusunda hareket etmek zorundadır. (Kısakürek, 1968: 

249-252). 

2.3.1.15.Ġslam Ġnkılabında Güzel Sanatlar 

Necip Fazıl için güzel sanatlar Ġslam inkılabının gayesine malik olduğu 

derecede sihirli bir telkin aracıdır. Güzel sanatları gönüllere dokunan ateĢten bir kılıç 

olarak gören Ġslam inkılabı güzel sanatları benimser ve inanır. Ġslam inkılabında 
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sanatkâr devlet koruması altındadır. Sanatkâr dilediği Ģekilde yaĢamakta özgürdür ve 

rehavete kapılmadan eser vermek gibi bir sorumluluk altındadır. Ġslam inkılabı güzel 

sanatların baĢında her sanatın özü ruhu ve toplayıcısı olarak edebiyatı benimser. Bu 

sanatın en güzel örneği Allah‘ın eliyle tecelli eden Kuran-ı Kerim‘dir. Plastik 

sanatlar zümresinden resim ve heykel putlaĢtırma gayretinden uzaklaĢtıkça Ġslam 

inkılabının sınırlarına yaklaĢır. Mimari ve tezyini sanatlar ise mücerredin Ģiirine 

yaklaĢtığı ölçüde ruhumuza yaklaĢır. Ġslam Ġnkılabının plastik sanatlardan beklentisi 

Allah‘ı aramak, hikmetini hülasa etmektir. Ġslam Ġnkılabı mücerredi resmeden ve 

mücerrede bağlayan sanatların meftunudur.  

Ġslam Ġnkılabında musiki, sinema, tiyatro gibi sanat dallarının sakıncası 

yoktur. Bunlar Ģeriata yasak unsurlar barındırmaları halinde yasaklanırlar. Ġslam 

inkılabının güzel sanatları; edebiyat, Ģeriata uygun resim, kötülüklerden arındırılmıĢ 

ve inkılap emrine verilmiĢ musiki, tiyatro ve sinemadır. ġeytani insan benliğinin 

madde üzerinde putçuluk sanatı olarak görülen Heykel sanatının Ġslam inkılabı güzel 

sanatları içinde yeri yoktur. (Kısakürek, 1968: 252-255). 

 Necip Fazıl (1935a:50-51) ―Türkiye‘de sanat yok, sanatkâr yok, hareket, 

hararet, kıymet yok. Yeni nesil kuvvetsiz, gayesiz, nizamsız, nerede beklenen 

sanatkâr.‖ Ģeklindeki ifadesiyle Türkiye‘nin gerek güzel sanatlar gerekse edebiyat 

alanlarında istenilen düzeyde olmadığı kanaatindedir.    

2.3.1.16.Ġslam Ġnkılabında Adalet 

Ġslam Ġnkılabında Ģer‘i olan ve Ģer‘i olmayan mahkeme ayrımı yoktur. Ġslam 

inkılabının adalet anlayıĢı Allah‘ın emirleri doğrultusunda Ģekillendiği için ayrıca bir 

tasnife gerek yoktur. Ġslam inkılabının mahkemeye yüklediği misyon; yalnız Ġlahi 

emirlerdeki ana kaideye ve ona uygun ve bağlı olarak insanî selim his ve fikir 

temeline dayanan bir adalet mekanizması olmasıdır.  

―Fatih‘i ayakta durmaya davet eden adalet, köylüye Kanuni‘yi kanuna teslim 

etme cesareti veren mülkün temeli adalet…‖ (Kısakürek, 1995b: 263). 

Eski devirlerdeki adalet anlayıĢında Avrupa‘nın hukuk normlarını 

benimsemiĢ olmasının bir sonucu olarak Ģer‘i mahkemeler ile dine bir kısım haklar 

tanınırken Ġslam inkılabında kısmi hakkın aksine külli hak prensibi benimsenmiĢtir. 
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Ġslam Ġnkılabında kıstas müspetlerin alınması menfilerin ise tasfiye edilmesidir. 

Ġslam inkılabında toplumsal iliĢkileri düzenleyecek olan kanundur ve kanunlar 

Ġslam‘ın gereklerine uygundur. Bu kanunlar anayasal nitelikte olup bunlara karĢı 

aklî, ruhî, ilmî, hiçbir itiraz ve temyiz gibi kanun yollarına baĢvurulamaz.  

―O kanun ölümsüzlük nizamının hevengi, 

  O kanun doğru, güzel, iyinin tek mihengi…‖ (Kısakürek, 1980c: 153). 

Ġslam inkılabında hâkimler ve savcılar ayrıcalıklı bir memuriyet sınıfına 

mensupturlar. Hâkimlere karar verirlerken vicdanları ve cüzdanları arasında 

sıkıĢmamaları ve rüĢvet olaylarına bulaĢmamaları için kendi ihtiyaçlarını karĢılaması 

için çek karnesi ile rakamlarını kendi belirleyecekleri bir bütçe tahsis edilir. Bu 

bütçenin kötü amaçlı uygulanması halinde ilgili ağır Ģekilde cezalandırılırlar.  

―Bir masumu haksız yere suçlamaktansa 10 suçluyu cezasız bırakmayı tercih 

eden medeni hukuk ölçüsüne karĢılık bütün milleti ölüme sürükleyici tehlike 

anında gerekirse bir suçlunun yanında 10 masuma kıyacak kadar sert kanun!‖ 

(Kısakürek, 1980a: 116). 

Ġslam inkılabında hâkimler ilahi sınırların ve toplumsal adaletin koruyucusu 

konumundadırlar. Kararlarını halka ve kiĢiye göre değil hakka göre, hakkın 

kanununa göre vermek zorundadırlar. Bu nedenle bu meslek grubu diğer insanlara 

örnek teĢkil edecek Ģeref ve haysiyet sahibi insanlardan oluĢur. Necip Fazıl‘a göre 

hâkim ve savcıların örnek alacağı karakter Hz. Ömer‘dir. Ġslam inkılabında adaletin 

amacı suçu tamamen ortadan kaldırmaktır. Fert ve toplumun huzurunu bozacak 

suçun tamamen ortadan kaldırılması için verilmeyecek ceza yoktur. Necip Fazıl 

Kanuni ile bir köylü arasında geçen PadiĢahın ―beni, kime Ģikâyet edebilirsin?‖ 

sözüne, köylünün ―ġeriata Ģikâyet ederim!‖ Ģeklindeki cevabını içeren diyaloğu 

örnek göstererek toplumun her kesimini aynı kudretle bağlayan bir hukuk sistemi 

öngörür. (Kısakürek, 1964: 42). Ġslam inkılabı dinin devlet reisine verdiği hak 

kapsamında fertlerin terbiye, edep, zevk ve güzellikle uyuĢmayan davranıĢlarını 

düzenleyecek ve denetleyecek bir teĢkilat kurulmasını gerekli görür. Ġslam 

inkılabında fert hürriyeti sınırsız olmayıp Ġslam‘ın çizdiği sınırlar dâhilindedir. Necip 

Fazıl demokrasilerin getirdiği demokrasi anlayıĢını hayvan hürriyeti olarak görür ve 
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Ġslam inkılabında hayvan hürriyeti ile hür olmak isteyenlere hayat hakkı tanımaz. 

(Kısakürek, 1968: 255-259). 

―Demokrasilerin ifade ettiği hürriyet, nefsin putlaĢtırdığı hürriyettir.‖ 

(Kısakürek, 1982: 199). 

Necip Fazıl, Ġslam inkılâbının gerçekleĢmesi halinde oluĢacak yeni hukuk 

sisteminin Ġslam toplumunu ve yönetimini yaratacağını düĢlemektedir. (Duran, 2004: 

142).  

2.3.1.17.Ġslam Ġnkılabında Mahkeme 

Ġslam Ġnkılabında mahkeme BaĢyüce‘ye (devlet reisi) bağlı olarak görev 

yapar. Bu bağlılık hiyerarĢik olmayıp semboliktir. BaĢyüce‘de hâkim karĢısında 

vatandaĢla eĢit statüdedir. Ġslam inkılabı mahkemesinde hiçbir dâva sürüncemede 

kalmaz, bir mevsimden öbürüne geçmez. Bütün davalarda hızlı bir yargılama 

sonucunda ve tüm deliller toplanarak hak ve adaleti tesis edecek karar verilir. Kamu 

savunucusu savcının usulsüzlük yapması ve yalancı Ģahitlik en ağır ceza ile 

cezalandırılır. Ġslam Ġnkılabında cezanın caydırıcılığını tesis eden infazın cemiyete 

teĢhiridir. Bu teĢhir, suçlunun, suç iĢlediği ve hüküm giydiği beldenin meydan 

yerinde, göğsünde yafta, muayyen merasimle sabahtan akĢama kadar bekletilmesi ile 

yerine getirilmiĢ olur. Eğer ki bir dava beraatla sonuçlanırsa devlet haksız yere 

yapmıĢ olduğu takibin zararını ödemek zorundadır. (Kısakürek, 1968: 259-261). 

2.3.1.18.Ġslam inkılabında Sıhhat ve Güzellik 

Necip Fazıl‘a göre; Ġslam inkılabında bedenin sıhhat ve güzelliği önem arz 

eder. Bir insanın ruhunu yansıtan bedeninin de sağlıklı olması gereklidir. Temiz, 

sakin ve sağlıklı bir insan hem dikkate alınır hem de dikkat çeker, saygı uyandırır. 

Ġslam inkılabı savunucularında bulunması gereken niteliklerden biri sağlığına dikkat 

etmektir. Ġslam inkılabında köylerden tutun Ģehirlere kadar toplumun sıhhatini 

sağlayacak adımlar atılacak ve küçük seyyar istasyonlardan büyük Ģehir 

hastanelerine kadar donanımlı sağlık kurumları kurulacaktır. (Kısakürek, 1968: 262-

263). 
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2.3.1.19.Ġslam Ġnkılabında Kadın 

Necip Fazıl Ġslam Ġnkılabının kadınlarını, cihanın en zarif ve en cazibeli 

kadınları olarak görür. 

―Kadın gerçek manası ve mahiyetiyle yalnız Ġslamiyet‘tedir. Ahmak Batı 

bunu anlayamaz ve kadının hakikatini onu çırılçıplak soymakta ve meydan 

yerine çıkarmakta bulur.‖ (Kısakürek, 1975: 158) 

 Kadın, Ġslami ölçünün belirlediği oranda örtünmeye mecburdur ve onun 

yasaklamadığı her alanda çalıĢmakta özgürdür. 

―Kızlarımızın batıda dahi olmayan haliyle dıĢarı çıkmaları annelerimizin mis 

kokulu baĢörtülerini kenefe atmaktır.‖ (Kısakürek, 1964: 126). 

  Kadının iĢ ve normal hayattaki davranıĢ tarzını Ģeriat ölçüsü belirler. Necip 

Fazıl‘a göre; kadınlar erkeklerin elini sıkamazken, erkekler de kadınların elini 

öpemezler. (Kısakürek, 1980c: 168). Bu inkılâbın kadınları, evinin ve aile 

çerçevesinin sultanı olacak, Ġslami ölçünün uygun görmediği iĢ sahalarından 

hiçbirinde bulunmayacaktır. Ġslam ölçülerinin yasak etmediği ve kendisince uygun 

gördüğü alanlarda da Ģerefle toplumsal faaliyeti kabul etmekten kaçınmayacaktır. 

Ġnkılabın kadınları ahlâklı, iffetli, namuslu olarak birer doktor, muallim, yazar, âlim 

ve daha birçok meslek sahibi olabilirler. FahiĢe, sarhoĢ, dansöz ve benzeri ahlâksızlık 

içeren meslekleri icra edemezler. 

―Kadın ferdi olduğu kadar milli ırzı da temsil eder.‖ (Kısakürek, 1995c: 184). 

 Hz. AiĢe ve Hz. Fatıma onlar için iyi birer ruh örneğidir. Kadınların ahlâklı, imanlı 

ve iffetli olmaları önemlidir, çünkü onlar gelecek nesillerin yetiĢtiricisidirler. 

(Kısakürek, 1968: 264-265). 

2.3.1.20.Ġslam Ġnkılabında Nüfus 

Necip Fazıl Peygamberimizin çoğalmamız konusunda hadislerinin olduğuna 

vurgu yaparak bunu yine Peygamber Efendimizin ―Kıyamet günü ümmetimin 

çokluğu ile övüneceğim‖ hadisi ile destekler. Ona göre; hep olmak ve her sahada 

olmak için çoğalmak gerekmektedir ve bu da Müslümanın varlık borcudur. Ona 
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göre; çoğalmanın 2 türü vardır. Birincisi içerden nüfus artıĢı yoluyla çoğalmak iken 

ikincisi dıĢarıdakileri cezbederek Ġslam Ġnkılabı etrafında toplayarak çoğalmaktır. 

Birinci tür çoğalmanın sağlanması için gençlerin erken yaĢta evlenmeye 

özendirilmesi ve teĢvik edilmesi gereklidir. Devlet evli ve çocuk sahibi fertlerin sevk 

ve himayesinde koruyucu fonksiyona sahiptir. Ġslam Ġnkılabında kadınsız ve 

çocuksuz insanın hayat ve huzur hakkı tanınmaz. Ġslam inkılabı nüfus politikasıyla 

25 yıllık bir süreçte 40 milyonluk nüfusun iki katına çıkması hedeflenir. Nüfus artıĢı 

ile birlikte artan insan gücü kaynağının verimli kullanılması sağlanmalıdır. Aksi 

takdirde artıĢ beklenenin aksi bir durum yaratacaktır. Bu nedenle Ġslam inkılabı 

devletinin de bu konuda çeĢitli tedbirler alması gerekmektedir. (Kısakürek, 1968: 

266-268). 

2.3.1.21.Ġslam Ġnkılabında Ordu   

―Hücum ve Polemik‖ isimli eserinde kendi ifadesiyle (1992: 192) ―Ben ilk 

terbiyesini bir askeri mektepte almıĢ militarist bir insanım, tek kelimeyle orducuyum 

ve hayalimde mefküreleĢtirdiğim kurmay subay seciyesine aĢığım.‖ Ģeklinde kendini 

militarist olarak ifade eden Necip Fazıl‘ın ordu ve subaya yaklaĢımı Ġslam inkılabı 

açısından önemlidir. 

Necip Fazıl‘a göre Ġslam inkılâbı orducudur. Militaristtir. Ġslam inkılabının 

ordusunun ismi ise Yeni Altun Ordu‘dur. Yeni Altun Ordu ülkenin iç iĢlerine ve iç 

siyasetine müdahale etmeden ülkeyi dıĢ etkenlerden koruyan ve emirlerini Ġslam 

inkılabı kadrosundan alan bir mekanizmadır. Ġslam Ġnkılabının ordusu iman ve fikrin 

emrindedir. Ordu bağlı olduğu Ġslam inkılabı ruhunu kurumsallaĢtıracaktır. Ordunun 

subayları Ġslam inkılabına yatkın kuvvetli, bilgili, ihtiĢamlı ve mütevazı kiĢiler 

arasında seçilerek özel olarak yetiĢtirilecektir. Yeni Altun Ordu‘yu oluĢturan erler, 

onu yönetecek olan, Ġslam inkılabının en nitelikli insanlarından oluĢan, 

komutanlarının emrinde ölüme hazır kiĢilerdir. Ġslam inkılabı emrindeki Yeni Altun 

Ordu bilgi ve teçhizat bakımından son teknoloji ile donatılmalıdır. Necip Fazıl‘a 

göre; ülkemizdeki iyi ya da kötü tüm inkılaplar orduyu dayanak noktası yapmıĢtır. 

Ülkemizde fikirden beslenen ve dayanak noktası halk olan herhangi bir inkılâp 

gerçekleĢmemiĢtir. Necip Fazıl tarihsel süreci dikkate alarak Ġslam inkılabının fikri 

ruhuna özümsetilmeyen bir ordunun yanlıĢ kiĢilerin güdümünde amacından 
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saptırılabileceği kanaatindedir. Necip Fazıl‘a göre ordu millet için vardır. Orduya 

yönlendirecek ruhu verecek olan millettir. Milletin yumruğu ise ordudur. 

―Yumruğa lazım olan kendini idare edecek kadar beyin, beyine lazım olan ise 

sözünü dinletecek derecede yumruktur.‖ (Kısakürek, 1973b: 149). 

 Ona göre; Yeniçeri örneğinde olduğu gibi milletin yumruğu olan ordu ruh 

dayanağını kaybederse bozgun yaĢanır. (Kısakürek, 1968: 268-277). 

―Evinde aslan besleyen adam, aslanın hilkatinde meknuz yırtıcılığı kontrol 

edemez onun eve karĢı ehliliğini, dıĢarıya karĢı da yırtıcılığını murakabe 

altında tutamazsa, aynı aslanın bir gün kendisine saldırmasından Ģikâyet 

hakkına mâlik olamaz. Suç kendisinindir.‖ (Kısakürek, 1968: 275). 

2.3.2 ĠSLAM ĠNKILABININ DEVLET NĠZAMI 

Necip Fazıl‘ın Ġdeolocya Örgüsü ayrıntılarıyla incelendiğinde Ġslam Ġnkılabı 

ile tesis etmek istediği yönetim modelinin totaliter-Ģeriatçı bir devlet modeli 

önermesinde bulunduğu görülür. (Çoban, 2015: 75).  Ġslam inkılabının oluĢturacağı 

inkılapçı devletin adı ―BaĢyücelik Devleti‖ olacaktır. Necip Fazıl, ―BaĢyücelik 

Devleti‖ ile Büyük Doğu idealini kurumsallaĢtırmak istemektedir. Necip Fazıl, 

ülkenin mevcut yönetim Ģekline yaĢadığı dönemin Ģartlarını dikkate alarak alternatif 

bir rejim ekseninde ―Ġdeolocya Örgüsü‖nü ve BaĢyücelik Devleti‖ni Ģekillendirir. O, 

eleĢtirmiĢ olduğu mevcut yönetimin dıĢladıklarına kucak açar ve onlara anlamlar 

yükler. BaĢkomutan yerine BaĢyüce, Millî ġef yerine Ebedi ġef, Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı yerine Yüce Din Dairesi, TBMM yerine Yüceler Kurultayı‘nı koyar. 

Ġslam Ġnkılabı ile kurulmasını öngördüğü devlet nizamı ile tepeden inme, müdahaleci 

ve Ģekillendirici bir yönetim Ģekli öngörür. Bu yönetim toplumu yeniden 

Ģekillendirecek bir erktir. Bu nedenle alacağı kararlar uyulması fedakârlık gerektiren 

ve zorunluluk arz eden kararlardır. Yüceler Kurultayı milletin iradesinin temsilcisi 

olarak millet meclislerinin yerine oluĢturulan Ģuradır. Yüceler Kurultayı‘nın üyeleri 

toplumun aksiyoncu güzideleri arasından seçilir.  Bunlar bulundukları toplumun 40 

ile 65 yaĢ aralığında olan en seçkin, en akıllı, en bilgili, en görgülü kiĢileridir. Ġrade 

ve karar organıdır. Yüceler Kurultayı Müessirler Meclisi oluĢturur. Bu meclisin 

üyeleri daimi olarak görev yapar. Yüceler Kurultayı kendi içinden ―BaĢyüce‖yi 
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seçer. Ölüm hastalık gibi nedenlerle üyelerdeki ayrılan üyenin yerine yenileri 

belirlenir. 101 azası vardır. Her aza devleti temsile yetkilidir. Yüceler Kurultayı‘nın 

temel ilkesi ―Hâkimiyet Hakkındır‖ prensibidir. Kurultay üyeleri hak ve hakikatten 

ayrılamazlar. Halkın değil hakkın seçtikleridirler. Bu nedenle halkın egemenliği değil 

hakkın egemenliği söz konusudur. (Kısakürek, 1968: 285-290). 

Kurultay, ülke içinde bu göreve layık olan kiĢileri ―Yüceler Kurultayına 

Namzet‖ unvanıyla derecelendirir. Bu namzetler, temsil hakkı olmamasına rağmen 

liyakatlerine, örnekliklerine, erdemliliklerine devam ederler. Herhangi bir olumsuz 

ve yanlıĢ tavırları onların namzetliklerini ortadan kaldırır. Yüceler Kurultayı‘nda bir 

eksilme olursa yeni birisi bu namzetler arasından seçilir.  

BaĢyüce devletin reisidir. Yüceler kurultayının içinden 5 yıl için seçilir. 

Meclisin seçtiği BaĢyüce, BaĢyücelik Devleti‘nin reisidir. BaĢyüce, Yüceler 

Kurultayı‘nın icra ve temsil noktasındaki birliğini gösterir. Kurultay vicdanı, 

BaĢyüce ise iradeyi temsil eder. BaĢyüce ve yüceler kurultayı ahenk içinde çalıĢır. 

BaĢyüce ve Yüceler Kurultayı birbirlerini kontrol eder ve güçlü, iradeli, dinamik bir 

yapı oluĢtururlar BaĢyüce hakikat hilafına hareket ederse, Yüceler Kurultayı hemen 

müdahale eder ve yüzde yetmiĢ beĢlik bir çoğunluk kararı ile BaĢyüce görevden 

alınıp yerine yeni BaĢyüce ilan edilinceye kadar aralarından birisini tayin eder. Bu 

durumun tam tersi de meydana gelebilir. Örneğin BaĢyüce, Yüceler Kurultayı‘nın 

yanlıĢ ve menfi yönde bir gruplaĢma ve kötülüğe meyletme noktasında bir birlik 

oluĢturduğunu gördüğünde kendisi ve Yüceler Kurultayı arasında milletten ―Hakem 

Kararı‖ ister. Ancak bu isteğin gerçekleĢebilmesi için Kurultay‘dan yüzde kırklık bir 

destek almak zorundadır. Bu desteği alıp, halkın da desteğini topladıktan sonra 

BaĢyüce, Kurultay‘ın diğer kısmını fesheder ve bu kısım daha sonra ikmal edilir. 

Eğer BaĢyüce aleyhinde bir karar çıkarsa, o zaman BaĢyüce düĢürülür ve yerine 

yenisi seçilir. Böyle durumlarda hükümet ve icra mekanizması millî iradeyi yerine 

getirir.  BaĢyücelik‘te Hükümet, BaĢyüce tarafından ve Yüceler Kurultayı dıĢındaki 

kiĢilerden seçilir ve BaĢyüce‘yle Yüceler Kurultayı‘na karĢı sorumludur. Hükümet, 

Yüceler Kurultayı‘nın yarıdan bir fazlasının güvensizlik oyuyla düĢer.  
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BaĢyüce ve diğer yönetici kadroların kanunlar önünde herhangi bir ayrıcalığı 

söz konusu değildir. BaĢyüce genel olarak sade bir devlet reisi olmayıp toplumun bir 

remzidir.  Milletini kendi Ģahsı üzerinde temsil eden kiĢidir. BaĢyüce milletinin en 

ahlaklı, en bilgili, en akıllı ve en ahlaklısı olmak durumundadır. BaĢyüce, Yüceler 

Kurultayı‘nın kanunlarına aykırı emir veremez. BaĢyüce‘ye bağlı olan hükümet o 

isteyince değiĢir.  

Hükümet BaĢyüce adına görev yapar. Kanunun hüküm koymadığı alanlarda 

BaĢyüce, hüküm verir ve onun hükmü de tamamlayıcı kanundur. BaĢkumandanlık 

görevi BaĢyüce tarafından icra edilir. Yüceler Kurultayı tarafından seçilen BaĢyüce, 

beĢ yılı tamamladıktan sonra, Kurultay tarafından tekrar seçilebilir ya da tekrar 

seçilmez ve Kurultay‘daki görevine döner. BaĢyüce kendinden sonra gelecek olanı 

seçemez fakat Yüceler Kurultayına öneride bulunabilir. BaĢyüce‘ye bağlı olan 

BaĢyücelik Hükümeti, bir baĢvekil ve on bir vekil ile kurulur. Hükümete bağlı 

vekaletlerin her biri üçer müsteĢarlığa sahiptir.  

1. Maarif Vekâleti: Ġlim ve Güzel Sanatlar, Halk Terbiyesi ve Evleri, 

Umumi Öğretim.  

2. SavaĢ Vekâleti: Kara, Deniz, Hava  

3. Ġktisat Vekâleti: Sanayi, Ticaret, Ziraat 

4. Maliye Vekâleti: Bütçe ve Umumi Muvazene, Vergiler ve Resimler, 

Bankalar ve Ġnhisarlar 

5. Sağlık ve Bakım Vekâleti: ĠyileĢtirme, GüzelleĢtirme, Çoğaltma.   

6. Adliye Vekâleti: Mahkemeler, Islahhaneler, Kanunlar.  

7. Matbuat ve Propaganda Vekâleti: Matbuat, Propaganda, Turizm 

8. Hariciye Vekâleti: ġark, Garp, Haber Alma.  

9. Dâhiliye Vekâleti: Mülki TeĢkilat, Belediyeler, Umumi Ġnzibat.  

10. Nafia Vekâleti: Tesisler, Yollar, Münakale Vasıtaları.  

11. Düzenleme Vekâleti: TeĢkilat Düzeni, ĠĢ Düzeni, Sigorta ve Tekaüt 

Sandığı. 

 MüsteĢarlıkların yapacakları iĢi takip edip, onları kontrol edecek olan 

―Umumi Müdürlükler‖ olacaktır. Her vekâletin bir vekili ve üç müsteĢarı olacaktır. 

Hükümetin umumi siyasetini BaĢvekil ‘in baĢkanlığında 11 Vekiller Heyeti ifa 
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ederken hükümetin iĢ sistemini BaĢvekil MüsteĢarı baĢkanlığında 33 MüsteĢarın 

bulunduğu MüsteĢarlar Heyeti ifa eder. Hükümet Yüceler Kurultayı‘nın tarafından 

denetlenir. BaĢyüce, Yüceler Kurultayı‘ndan bir BaĢvekil seçer ve bu BaĢvekil de 

vekiller heyetinin azasını belirler.  

BaĢyücelik Devleti‘nde hükümetin dikkat etmesi gereken 11 tane davası 

vardır. Bunlar:  

1.  Ruh ve Ahlâk Davası: Bu davada Maarif, Matbuat ve Propaganda, Adliye 

ve Dâhiliye Vekâletleri iĢbirliği yapar.  

2. Umumi Ġrfan Davası: Bu davada Maarif, Matbuat ve Propaganda, Ġktisat 

Vekâletleri iĢbirliği yapar.  

3. Köy ve Köylü Davası: Bu davada Maarif, Matbuat ve Propaganda, 

Dâhiliye, Sağlık ve Bakım, Ġktisat Vekâletleri iĢbirliği yapar.  

4. ġehir ve Umran Davası: Bu davada Dâhiliye, Matbuat ve Propaganda, 

Nafia, Sağlık ve Bakım Vekâletleri iĢbirliği yapar.  

5. Ordu Davası: Bu davada BaĢkurmaylık, SavaĢ ve Maarif Vekâletleri 

iĢbirliği yapar.  

6. Ġç Ġnzibat Davası: Bu davada Dâhiliye ve Adliye Vekâletleri iĢbirliği 

yapar.  

7. DıĢ Münasebetler Davası: Bu davada BaĢkurmaylık, Matbuat ve 

Propaganda, Hariciye Vekâletleri iĢbirliği yapar. 

8.  Bütün NeĢir Vasıtalarını Murakabe ve Himaye Davası: Bu davada 

Maarif, Matbuat ve Propaganda Vekâletleri iĢbirliği yapar.  

9. ĠĢ Emniyeti ve ĠĢ Sahaları Arasında Ahenk Davası: Bu davada Düzenleme 

Vekâleti ile her vekâletle iĢbirliği yapar.  

10. Nüfusu Çoğaltma, GüzelleĢtirme ve SağlamlaĢtırma Davası: Bu davada 

Maarif, Matbuat ve Propaganda, Sağlık ve Bakım, Dâhiliye ve Ġktisat 

Vekâletleri iĢbirliği yapar.  

11. Millî Servet ve Ġktisat Davası: Bu davada Ġktisat, Maliye ve Nafia 

Vekâletleri iĢbirliği yapar. 

Halk divanı her dava sahibinin edep sınırları içinde hakkını arayabileceği 

hesap sorabileceği bir mekanizmadır. Divan, BaĢyücelik sarayında bu ismi taĢıyan 
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bir salonda açılır. Her yılın önceden belirlenmiĢ günlerinde toplanır. Katılmak 

isteyen herkes bu divana katılabilir. Hak talebinde bulunan bireyin haklılık ölçüsünde 

talebi yerine getirilir. Haksız talepleri dile getirilen sert bir Ģekilde cezalandırılır. 

Halk Divanı vasıtasıyla halkın BaĢyüce ile doğrudan iletiĢim kurması sağlanmıĢ olur. 

―Düzenleme Vekâleti‖ halkın taleplerini cevaplandırmak ve takip etmekle görevlidir. 

(Kısakürek, 1968: 301-303). Yüce Din Dairesi, BaĢyücelik emrinde ve Yüceler 

Kurultayı yanında devletin baĢlıca istiĢare merkezidir. Din Dairesi Reisi BaĢyüce 

tarafından seçilir. Aralarında çıkabilecek bir uyuĢmazlıkta Yüceler Kurultayı‘nın 

hakemliğe baĢvurma hakkı vardır. Kimsenin etkisi altında kalmaz. (Kısakürek, 1968: 

299-300). 

BaĢyücelik Akademyası insanların ilim, fen ve sanat dallarında buluĢlarını 

çerçeveleyecek olan mekanizmadır. Akademya azası olan kiĢiler fahri memurdurlar 

ve baĢka hiçbir görev kabul etmezler. Bu azalar aynı zamanda Yüceler Kurultayı‘nın 

da tabii namzetler üyesidir. BaĢyücelik Akademyası‘nın azaları BaĢyüce tarafından 

atanır. Dil, kültür programları, lügat, ansiklopedi, millî tarih, irfan meseleleri 

Akademya‘nın görevleri arasındadır. Akademya azasından eser vermeleri beklenir. 

Memleketin kültür ve irfanını yüceltmek onların asli görevleridir. Akademya azaları 

BaĢyücelik tarafından seçilir ve ölüm ya da çalıĢmaya mani durumlarda görevinden 

ayrılırlar. BoĢalan yere hemen atama yapılır ancak 40 yaĢından küçük ve ahlâkî bir 

leke taĢıyan kiĢiler Akademya‘ya seçilemezler. Akademya; Ġlim Adamları Zümresi, 

Fen Adamları Zümresi ve Sanat Adamları Zümresi olmak üzere 3 zümreden oluĢur. 

BaĢyücelik Akademya‘sının üç ana kolu mevcuttur: Ġlim ve Tefekkür Kolu, Fen ve 

KeĢifler Kolu, Edebiyat ve Güzel Sanatlar Kolu. Dünya çapında eser veren asker, 

tarihçi, dilci, hukukçu, iktisatçı, içtimaiyatçı, terbiyeci, ruhiyatçı, riyaziyeci ve her 

türlü mütefekkir Akademya‘nın ―Ġlim ve Tefekkür‖ koluna dâhildir. KeĢif yapmıĢ 

doktor, fizikçi, her çeĢit mühendis ise Fen ve KeĢifler koluna girer. Üst düzeyde ve 

yetenekli Ģair, romancı, piyes yazarı, tenkitçi ve güzel sanatların diğer alanlarında 

eser verenler de Edebiyat ve Güzel Sanatlar koluna dâhildir. Necip Fazıl‘a göre 

BaĢyücelik‘te ilim, fen ve sanat adamları hak ettikleri gibi en iyi Ģekilde himaye 

edilir ve korunur. (Kısakürek, 1968: 306-307). 

 BaĢyücelik Devletinde her birey çalıĢma yükümlülüğü altındadır. Necip 

Fazıl‘ın ―Tufeyli‖ olarak adlandırdığı dilencilere, iĢsizlere, kaçaklar, ahlâk dıĢı iĢlerle 
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para kazanmaya çalıĢanlara bu devlette yer yoktur. Bu devlette yaĢamanın temel 

prensibi devlete ve millete faydası olacak bir iĢte çalıĢmaktır. Bu devlette 

çalıĢmadan, emek sarf etmeden bir yerlere gelinmesi mümkün değildir.  

Hükümet herkesin kendi kiĢiliğini ve niteliklerini dikkate alarak, onlara göre 

iĢ bulur ve oralara yönlendirir. ÇalıĢamayacak kadar ihtiyar olanlara ve kendisine 

bakacak kimsesi olmayan fiziksel özrü bulunanlara devlet bakmakla yükümlüdür. 

Devlet onları ―Devlet Bakım Evleri‖ denen yerlerde barındırır ve bakımlarını yapar. 

Bu evlerde tamamen verimsiz, topluma faydası olamayacak kiĢiler barındırılır. 

(Kısakürek, 1968: 307-309). 

BaĢyücelik devletinde günümüz anayasa hükümleri gibi kumar, iĢçi, asayiĢ, 

zina, faiz külhanbeylik, kahvehane,  sanat, basın, iletiĢim, eğitim, giyim, din 

personeli, iĢçi, iĢveren, sanayi ve iç dıĢ güvenlik alanlarında emir ve yasaklar koyan 

“BaĢyücelik Emirleri‖ vardır. BaĢyücelik Devleti‘nde suça ve onu iĢleyene verilecek 

cezada amaç onun canının yanmasından çok caydırıcı olmasıdır. Mahkemeler 

kararlarını mümkün olduğu kadar kısa zamanda vermek zorunluluğundadır. Karar 

verilirken de olay en ince detayına kadar araĢtırılmalıdır. Bir insanı öldürmenin 

cezası ölüm yani kısastır. Hırsızlığın cezası kolun kesilmesidir. Bu hem maddî hem 

de manevî bir cezadır. Hırsız, hırsızlık yapmıĢ olduğuna dair üzerinde bir alamet 

taĢıyacaktır. Böylelikle suçlu topluma teĢhir edilmiĢ olacak ve bir daha ne o, ne de 

bir baĢkası buna yeltenecektir. Kolunun kesilmesi haricinde hırsızlık nedeni ile 

kesildiğini belli edecek bir alamette de koyulmalıdır ki toplum nezdinde caydırıcı 

olsun. Bunda gaye kolun kesilmesi değil baĢka insanların da aynı suçu iĢlemesini 

engellemektir. Vatana ihanet, dine ihanet ölümle cezalandırılır. EĢkıyalığın, yol 

kesiciliğin, tecavüzün cezası idamdır. RüĢvet, irtikâp, irtiĢa, çeĢitli hırsızlıklar da 

hırsızın cezalandırıldığı gibi cezalandırılırlar. Yol kesicilik ve eĢkıyalığın cezası 

idamdır. (Kısakürek, 1968: 315-317). Sadece Ģüphe üzerine tatbikat yapılamaz. 

Cezalandırma ölçüsünde ferde acımaktan ziyade cemiyete acımak esas alınır. 

(Kısakürek, 1968: 310-312). 

 BaĢyücelik Devleti‘nde toplumun huzur içinde yaĢaması esas alınır. Toplu 

yaĢam alanlarında huzur bozucu hiçbir kiĢi ve davranıĢa müsaade edilemez. Bu 

huzuru sağlamak için gereken tüm tedbirler devletçe alınır. Toplu yaĢam alanlarını 
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kirleten, insanları rahatsız eden, görüntü ve gürültü kirliliği yapanlar zabıtalar 

tarafından yaka paça toplanır ve toplu yaĢam kültürünü kazandıracak cezalara 

çarptırılırlar. Bu davranıĢlarda bulunanlar bu konuyla ilgili davalara bakan 

hâkimlerce yargılanır ve kısa süre içinde verilen hüküm teĢhir edilir. En küçük 

huzursuzluk nedeni olan zabıta ve tarafsız iki Ģahidin tutanak imzalaması ile yarım 

saat içinde cezalandırılır. (Kısakürek, 1968: 317-318). 

BaĢyücelik Devleti‘nde kumarın her türlüsü yasaktır. Herhangi bir emek 

karĢılığı olmadan, sadece Ģansa dayanarak para kazanmak hedeflenir. Kumar 

oynanmasını sağlayan iskambil kâğıdı, zar, vb. kumar aletlerinin üretimi, satıĢı, 

muhafazası, ithal edilmesi de yasaktır. Kumar oynamanın cezası hapistir. 

OynamamıĢ olsa dahi kumar oynan yerde bulunmak cezalandırmak için yeterlidir. 

Resmi ve özel tüm piyango türleri yasaktır. Kahvehanelerde hiçbir kumar aleti 

bulundurulamaz. Zabıta tarafından evlerde bu konuyla ilgili istenildiğin arama 

yapılabilir. Haksız yapılan bir aramada devlet ilgiliye maddi manevi tazminat öder. 

Aramada kumar tespiti halinde evde bulunan herkes o suç ile cezalandırılır. Kumar 

oynandığı bilgisine sahip olup da ihbar etmeyenler aynı ceza ile cezalandırılır.  

Ayrıca bu cezaya çarptırılacak olanın göğsüne iĢlediği suç asılıp topluma teĢhir 

edilecektir. Aynı suçu ikinci kez iĢlerse vatandaĢlıktan çıkarılacak, bütün hak ve 

hürriyetlerinden mahrum edilerek yurtdıĢına sürülecektir. BaĢyücelik Devleti‘nde her 

türlü uyuĢturucu, zehir ve keyif verici içkiler yasaktır. Tüketilen miktarın herhangi 

bir önemi yoktur.  Ġçkilerin sekir verici, beyni uyuĢturucu ve keyiflendirici etkisi 

yasaklanması için yeterlidir. Bu nedenle sekir verici ve insanı ĢarhoĢ eden, Ģarap, 

rakı, viski, votka, aspent, cin, konyak ve bunun gibi daha baĢka bu cinsten içkiler 

haramdır ve yasaktır. Ayrıca keyif verici ve uyuĢturucu olan esrar, afyon, eroin, 

kokain, eter gibi maddeler de yasaktır. Bu maddeleri kullananlar gibi bu maddeleri 

üreten ve satanlarda cezalandırılır. Devlet kurumlarında bunlara eriĢimi 

kolaylaĢtıracak her Ģey ortadan kaldırılacaktır. Her türlü uyuĢturucu ve içki ile kökü 

kurutuluncaya kadar mücadele edilecektir. BaĢyücelik Devleti‘nde zina ve fuhuĢ her 

Ģekliyle mutlak olarak yasaktır. Bu ikisi huzurlu aile ve huzurlu toplumun oluĢması 

önündeki en büyük engeldir. 
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 Zina, bir kadının bir erkekle meĢru olmayan yollarla birleĢmesi, fuhuĢ ise bu 

iĢin meslek haline getirilmesidir. Bu suçu iĢleyenlere Ģeriat hükümleri uygulanır. 

Eğer zina ifĢa olmuĢ ve Ģahitlerle ispatlanmıĢsa o zaman cezai müeyyide uygulanır. 

Ev ortamı haricinde karı koca olmayan hiçbir çift tek baĢlarına birlikte kalamaz. 

Oteller, vapur kamaraları, yataklı tren kompartımanları gibi yerlerde evli olmayanlar 

bir araya gelemez. Pansiyon ve tüm konaklama yerleri evli olmayan çiftlere birlikte 

kalacakları ortamı sağlayamaz. Resmi ve özel tüm fuhuĢ müesseseleri hemen 

kapatılacaktır.  

BaĢyücelik Devleti‘nde faiz her Ģekliyle mutlak olarak yasaktır. Devlet 

kurumları dâhil hiçbir kurum ya da kiĢi faiz iĢi yapamaz. Resmi ve özel tüm 

kurumlardan bununla ilgili her Ģey tasfiye edilecektir. Faiz borç verilen paranın 

yerine misliyle alınmasıdır. Emek verilmeden kazanılan bir para olduğu için paranın 

tek elde toplanmasına neden olur. Bundan dolayı BaĢyücelik Devleti‘nde bankalara 

yatırılan para için kimseye faiz verilemez. Bankalar verdikleri paraya karĢılık faiz 

alamaz fakat masraf karĢılığı ya da iĢtirak payı adıyla belirli bir miktar alabilirler. 

Bunun aksine uygulamada bulunanlar davaya ihanet suçuyla yargılanır. (Kısakürek, 

1968: 319-330). 

BaĢyücelik Devleti‘nde zamanı öldürme ve boĢa geçirme yerleri olan 

kahvehaneler kapatılacaktır. Ġyi maksatla ve ağzı tatlandırmak, gazete ve kitap 

okumak, arkadaĢlarla buluĢmak gibi faaliyetler için açılmıĢ bir pastane veya çay 

salonu açılabilir. Yasaklanmanın ölçütü tembellik ve baĢıboĢluk kaynağı olmasıdır. 

Ġyi maksatla açılan yerler bu Ģekilde bir hal almaya baĢlarsa derhal kapatılır. 

Böylelikle insanların tembel ve atıl kalmasının önüne de geçilmesi amaçlanır. 

BaĢyücelik Devleti‘nde külhanbeylik, efelik ve benzeri haller kökünden kazınacak ve 

onlara dair herhangi bir iz bırakılmayacaktır. Külhanbeyliği, devlete ve toplumsal 

nizama kiĢisel ya da zümrevi bir isyan halidir. Zorbalık içeren hiçbir davranıĢa 

müsamaha gösterilemez. Necip Fazıl‘a göre Külhanbeylik, yeniçeriliğin 

gerilemesinden dolayı yeniden ortaya çıkıp topluma, toplumsal barıĢa zarar vermek 

için sinmiĢ ve bir kenarda bekleyen, zamanını kollayan bir çete harekâtıdır. 

Külhanbeylik, bir teĢkilat niteliği kazandığı gibi, kendilerine ait hususi bir lisan, eda 

ve kıyafet unsurları oluĢturarak müesseseleĢmiĢtir.  
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Külhanbeyi gibi giyinmek, konuĢmak ve onların takındığı tavır ve edayı 

takınmak yasaktır. Külhanbeylik yapanlar kıyafetleri yırtılarak, saçları kırpılarak ve 

gerektiğinde kamçılanarak dünyaya geldiklerine piĢman edileceklerdir. Bunlar zorla 

adam edileceklerdir ve kontrol altında tutulacaklardır. BaĢyücelik Devleti‘nde, 

Müslüman ve Türk unsurlar haricindekiler sınır dıĢı edilecektir. Vatanın 

temizlenmesi gereken unsurları, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler ve Dönmeler‘dir. 

Türkiye‘nin nüfusunun çok küçük bir kısmını oluĢturmalarına rağmen büyük bir 

servete sahip olduklarından dolayı bunların mallarına el konulup müsadere edilmesi 

gereklidir. Mal ve mülklerine el konulmasından sonra sadece yıllık geçimlerini 

sağlayacak kadar para verilip sınır dıĢı edilmeleri sağlanacaktır. Böylelikle 

BaĢyücelik devleti her türlü fesat unsurundan temizlenmiĢ olacaktır. BaĢyücelik 

Devleti‘nde sinema devlet kontrolü altında alınacaktır. Devlet sinemayı davanın 

insanlara ulaĢtırılması ve anlatılması ya da bir Ģeyler teklin edilmesi yönünde 

ideolojik bir araç olarak kullanacaktır. Devlet himayesinde kurulacak olan ―Sinema 

ġubesi‖ devlet tarafından bizzat desteklenecektir. Yerli filmler canlandırılacaktır. 

Ahlaka aykırı hiçbir filme müsaade edilmeyecektir. Eğer bir film, hırsızlık, fuhuĢ, 

macera, baĢıboĢluk gibi konular içeriyorsa yasaklanacaktır. Gerekli kontrolleri 

yaparak filmlerin yayınlanmasına karar verecek bir heyet oluĢturulacaktır. 

(Kısakürek, 1968: 330-337). 

BaĢyücelik Devleti‘nde, dans yasaktır. Necip Fazıl‘a göre dans zinaya 

eĢdeğer hatta ondan daha iğrençtir. Kadınla erkeğin birlikte, birbirine uyumlu 

hareketlerle vücutlarının bütün hatlarını göstererek yapmıĢ oldukları eylemler, 

Ġslam‘la bağdaĢmaz. Dansla beraber, balolar, barlar, dansingler, diskotekler, gece 

kulüpleri yasaklanacaktır. BaĢyücelik Devleti‘nde, parazitler olarak nitelendirilen, 

dilencilik her Ģekliyle yasaktır. Bu fiili gerçekleĢtiren kim olursa olsun yakalanır ve 

tecrit edilir. Toplum bunlardan temizlenip kurtarılır. Dilenciliği örtbas eden, öteberi 

satıcılığı da yasaktır ve cezayı artırıcı nedendir. Bunların dıĢında iĢsizler, aylaklar, 

serseriler, mekansızlar ve benzerleri görüldükleri yerde yakalanır ve hemen ilgili 

devlet birimlerine teslim edilir. Ayrıca çocuklarını dilendiren anne babalar 

cezalandırılır. BaĢyücelik Devleti‘nde heykel yasaktır. Heykel bir nevi 

putlaĢtırılmadır ve Ġslam‘la bağdaĢmaz. (Kısakürek, 1968: 341). 
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BaĢyücelik Devleti‘nde dinsize, masona, yahudiye, komüniste, materyaliste, 

züppeye, Ģahsiyetsize, hayvani ve nefsani temayüllere matbuatın kapısı kapatılarak 

ruhi ırzın korunması amaçlanır. Bu nedenle kitap, gazete, dergi, afiĢ, broĢür ve 

benzeri her türlü matbuat baĢıboĢ ve hür değil aksine denetim ve gözetim altındadır.  

Yayınlanacak olan roman, Ģiir, piyes, hikâye, tenkit, tetkik, siyaset, ilim, fikir, 

haber, röportaj ve benzeri tüm metinler devlet tarafından tasdik edilmek zorundadır 

ve yayıncılar bununla ilgili yetki almak zorundadır. Basın kendi kendini kontrol 

edinceye kadar bu böyle devam eder. Matbuatta en yüksek makam olan BaĢyüce 

dâhil herkes tenkit edilebilir. Ġspat edebilmek kaydıyla herkes hakkında iddiada da 

bulunulabilir. Ġspat edilmediği takdirde iftira derecesinde cezalandırılır. Ġnsanı kötü 

yola sevk eden, ahlâkî sakıncaları bulunan yayınlar yasaktır. BaĢyücelik Devleti‘nde 

basın her dilediğini ve dinlediğini yazma özgürlüğüne sahip değildir. Cemiyetin 

inandığı mukaddes ölçüler çerçevesinde yazabilir. Basına sansür söz konusu değildir. 

Cezasına katlanmayı göze alabilen herkes dilediğini söyleme ve yazma hakkına 

sahiptir. Toplumun mukaddes ölçülerine hakaret edilmesi halince bir daha hareket 

edemeyecek hale getirilecek Ģekilde cezalandırılır. Ġspat edilmek kaydıyla hükümet 

hakkında eleĢtirilerde bulunabilir. Ġslami ahlak, edep ve terbiye dıĢı her Ģey yasaktır. 

Toplumda haklı eleĢtirilerden muaf tutulacak herhangi bir kesim yoktur. BaĢyücelik 

Devleti‘nde en tesirli silahlarından biri radyodur. Aynı anda birçok insana sesinizi 

duyurmanıza olanak sağlayan radyonun eğitici ve eğlendirici yönü vardır. Radyo ile 

toplumun dinî konularda ve genel kültür alanında eğitilmesi hedeflenir. Dinleyenler 

Ġslami bilgilerin yanında sanat, edebiyat, tarih, iktisat, felsefe, hikmet ve müspet 

bilgiler gibi alanlarda bilgilendirilir. Radyonun eğlendirici tarafını, müzik, folklor, 

temsil, hikâye, öğüt ve haber gibi alanlardan ibarettir. Öğretmen ve imamlara yol 

gösterici vaazlar ve dersler dinletilir. Radyonun üniversite gibi eğitici bir yönü 

vardır. Toplumun her kesimine yönelik eğitici yayın yaparak eğitime katkıda 

bulunur. (Kısakürek, 1968: 336-350). 

BaĢyücelik Devleti‘nin ana prensiplerinin baĢında üniversitelerin özerkliğinin 

kaldırılması gelir. Üniversitenin ismi ―Külliye‖dir. Bu üniversitelerde eğitim karma 

değildir. Kız ve erkek öğrencilerin eğitim yerleri ayrıdır. Çoğunlukla ev hanımı 

olması düĢünülen kızların muallimlik ve ilim alanlarında eğitimi için bir iki tane kız 

üniversitesi kurulacaktır. Üniversitelerde sınıflar yüzer kiĢi olacaktır. Sınıf bu sayıyı 
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aĢamaz. Bu üniversitelerde disiplinli dava erleri yetiĢtirilecektir.  Eğitim ücretsiz 

olacaktır. Türk ve Müslüman olmayanlar, davayı temsil etmeyenler, ahlâksız olanlar, 

ruh kökümüze bağlı olmayanlar, eser vermeyenler, Ģahsiyet sahibi olmayanlar bu 

üniversitelerde hoca olamazlar. Hocalar baĢka iĢlerle uğraĢamaz. Külliyenin hedefi 

saf ilim ve tefekkürü mayalandırarak her sahada arayıcı bir zihniyet yetiĢtirmektir. 

BaĢyücelik Devleti‘nde batıya üstünlük sağlayan müspet bilgiler büyük önem arz 

etmektedir. Bu nedenle Batı‘ya tahsile gönderilen gençler bilim casusluğu gibi bir 

misyon üstleneceklerdir. (Kısakürek, 1950c:2). Bilim casusluğu yapacak öğrencilerin 

Büyük Doğu davasını, ahlâkı, dini iyice kavrayan öğrenmeye açık öğrenciler olması 

gerekir. Öğrenci kılıklı irfan casusları olan bu öğrenciler özel olarak seçilecek ve 

eğitilecektir. BaĢyücelik Devleti‘nde yurt dıĢından herhangi bir yabancı mütehassıs 

getirilemez. Yabancı uzmanların kendi ülkelerinin aleyhine sağlıklı bilgiler vermesi 

beklenemeyeceğinden, kendi bilgi casusları ile devlet gerekli bilgileri devĢirmek 

zorundadır. BaĢyücelik Devleti‘nde ülkede hali hazırda kullanılan harfler ile eski 

Arap harfleri arasında inceleme yapılması sağlanacak ve değiĢikliğin ülke üzerinde 

ne gibi etkileri, fayda ve zararları olduğu konusu üzerinde çalıĢmalar yürütülecektir. 

(Kısakürek, 1968: 350-361). 

BaĢyücelik Devleti‘nde kılık kıyafet önem arz etmektedir. Batı ilk taklit 

edilmeye kılık kıyafetle baĢlanmıĢtır. Amaç Ģalvara ya da kavuğa dönmek değildir. 

Amaçlanan Ģahsiyete uygun kıyafeti bulmaktır. ġapkada Ģapkayı aĢan bir anlam 

vardır. ġapka ile mukaddesat düĢmanın eline teslim edilmiĢtir. ġapka aslında küfrü 

temsil eder. Kadın kıyafetinde ölçü kadının Ġslam‘ın açık bırakması gerektiğini 

emrettiği yerleri açık bırakarak diğer yerlerini örmesidir. Kadın bu ölçüler dâhilinde 

giyinip dıĢarıya çıkabilir. Kadın kılığının esaslarını belirlemesi için din adamlarından 

oluĢan bir heyet görevlendirilecektir.  

BaĢyücelik Devleti‘nde insanlara Ġslam‘ı anlatacak olan vaizler özel olarak 

yetiĢtirilir. Vaizler en üstün Ģartları, vasıfları barındıracak hale geldikten sonra 

görevlendirilir. Vaizler kendilerinden öncekiler gibi Ġslam‘la bağdaĢmayan Ģeyleri 

anlatamazlar. Vaizler insanları dinden soğutup uzaklaĢtıracak tavır ve davranıĢlara da 

bulunamazlar. Bu vaizlerin yetiĢmesinin ardından artık cami kürsülerinde sadece 

onlara yer verilecektir.  



                                                    

85 
 

 BaĢyücelik Devleti‘nde vaizler, Ġslam‘ı sevdiren, müjdeleyen, kolaylaĢtıran, 

mukaddes davayı kuĢatan ve ikna eden diyalektik ustaları olacaklardır. BaĢyücelik 

Devleti‘nde her köyün yaĢı 25‘i geçmemiĢ, özel enstitü ve kurslarda yetiĢtirilmiĢ bir 

imamı olacaktır. Ġmamlar köyün ruhuna nüfuz edici telkin ve nasihat ustalardır. Tüm 

ihtiyaçları köylü tarafından karĢılanacaktır. Köyde 5 yıl zorunlu hizmet etme süresi 

olacaktır. Necip Fazıl bu imamları tüm insanlığın beklediği devlet nizamının 

betonarme harcı olarak görür.  

BaĢyücelik Devleti‘nde subay, ordunun temel Ģahsiyetidir. O, milletinin 

müdafaa ve taarruz gücünün maddî taĢıyıcısıdır. Subay manevî tüm donanımlara 

sahiptir. Subay, günlük siyasî meselelerle uğraĢmaz. Ülkesini düĢmana karĢı 

korumakla mükelleftir. Yüceler Kurultayı‘nın emrinde Altın Ordu‘nun elmas 

Ģahsiyetidir.  

BaĢyücelik Devleti‘nde iĢçi cemiyet içinde imtiyazlı bir sınıf değildir. 

Sınıflarına göre eğitimlidirler. ĠĢçiler üzerinden siyaset yapılamaz. Grev boykot, 

lokavt gibi hakları yoktur. ĠĢçi haksızlığa mahkûm edilemez. Haklarının adalet 

ölçüsünde eksiksiz alır. BaĢyücelik Devleti‘nde patron ve iĢçi mümindir.  Patron 

varlığını iĢçiye borçlu olduğunu, iĢçi ise hakkını kazanmasına olanak sağlayanın 

patron olduğunu bilir. BaĢyücelik Devleti‘nde ne kadar cami varsa o kadar fabrika 

vardır. Fabrikanın bütün alet ve edevatını ülke içinde üretilir ve dıĢarıdan hiçbir Ģey 

alınmaz. Makineyi yapacak bilgi ve hünere sahip insanlar yetiĢtirilecek ve dıĢarıya 

hiçbir Ģekilde bağımlı olunmayacaktır. (Kısakürek, 1968: 364-383). 

2.3.3 ĠSLAM ĠNKILABININ TEMEL PRENSĠPLERĠ 

Büyük Doğu mefkûresinin temel prensipleri ise; ruhçuluk, keyfiyetçilik (öze, 

halis olana, hak olana dönme), Ģahsiyetçilik, ahlakçılık, milliyetçilik, sermaye ve 

mülkiyete tedbircilik, cemiyetçilik, nizamcılık, müdahaleciliktir. 

2.3.3.1 Ruhçuluk 

Ruhçuluğu, eĢya ve hâdiseleri, kendi içlerinden çıkan kuru müĢahede ve kuru 

tecrübe, kuru akıl ve kuru bilgi kanunları üstünde, madde gözüyle görülemez ve 

ölçülemez müessirlere bağlamak anlayıĢı olarak tanımlar. Ona göre; ruhçuluğun ufuk 
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çizgisi Allah‘a imandır; her Allah‘a iman eden kendi kendisine ve en mükemmel 

ruhçudur.
 
(Kısakürek, 1968: 389). Allah ve Peygamberine giden hak yola bağlı 

olmanın bir neticesi olan Ruhçuluk, Allah‘tan geleni, Allah‘a gideni, tüm toplum ve 

bireyleri tüm mukaddeslikleriyle beraber içine alır ve maneviyatın kapısını aralar.  

Ġman, vecd, aĢk, elem, vatan, millet, aile, , merhamet, namus, kahramanlık gibi Ģeyler 

tamamen ruhçulukla iliĢkilidir. Necip Fazıl‘a göre, ―ġarkı Ģark yapan ondaki ruhtur. 

O ruh ki, garp karĢısında onu galip getirmiĢ, bir aksiyon eri yapmıĢtır. Garbın madde 

yetkinliği karĢısında maddeye ruhunu üfleyemeyen ve madde hâkimiyetini 

kuramayan Ģarkın ruhçuluğu madde tarafından yıkılmıĢtır.‖ (Kısakürek, 1968: 32). 

Necip Fazıl tekrar özlenen nizama kavuĢmak için o ruha ihtiyaç olduğunu vurgular. 

2.3.3.2 Keyfiyetçilik 

Keyfiyetçiliği bütün insanî verim Ģubelerinde, çoktan ziyade, Bir‘in kanunları 

üzerinde derinleĢmek, her Ģeyi onun oluĢ cevherine göre değerlendirmek Ģeklinde 

tanımlar. Keyfiyetçilik, maddî ve manevî her verimin ana cevherine nüfuz etmek 

kaygısı taĢır ve her Ģeyin, saf, halis, gerçek ve daimi cephesini arar.
 
(Kısakürek, 

1968: 392).   

2.3.3.3 ġahsiyetçilik 

ġahsiyetçiliği, hakkın en üstün kaza ehliyetini temsil edenleri hâkim kılma 

dâvası olarak görür. Toplumu temsil hakkı; mutlak olarak, fikirde, sanatta, ilimde, 

fende, siyasette, idarede hülâsa yapıcı ve kurucu insanî verim Ģubelerinin hepsinde 

olgun ruha sahip en üstün Ģahsiyetlerindir. Bu üstün Ģahsiyetler zümresini her 

zümreyi bütün dertleri ve ıstıraplarıyla kucaklayan ve kendi öz nefsinden baĢka her 

nefsi düĢünen, mücerret bilmek ve anlamak çilesinin yakıp tutuĢturduğu, cins 

yaradılıĢlar çevresi olarak tanımlar. ―Hâkimiyet milletindir‖ anlayıĢı yerine 

―Hâkimiyet hakkındır‖ anlayıĢını benimseyen bir Yüceler Kurultayı önerir. Yüceler 

Kurultayını milletvekillerinden değil üstün Ģahsiyetlerden oluĢturur. (Kısakürek, 

1968: 394-396). 
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2.3.3.4 Ahlakçılık  

Muhtaç olunan ahlâk ve ahlakçılığın Ġslâm ahlâkı olduğu belirtir. Millî ahlâk 

mefhumunu, baĢta din olmak üzere, o milletin bütün iman ve mukaddesat manzumesi 

içinden süzülüp gelen bir vakıa telâkki eder. Asli ahlaki kıymetlerine dönmesi 

gereken Türk milletinin ahlâkı, kendi kökünün, kaynağının, beĢiğinin, ocağının 

ahlâkı olmalıdır. (Kısakürek, 1968: 394-396).  

2.3.3.5 Milliyetçilik 

Necip Fazıl milliyetçiliği belli baĢlı bir topluluğa ait madde ve kemiyet 

hakikatlerinin ötesinde, sadece ruh ve keyfiyet vakıalarına bağlı, cevherini 

posasından süzen ve yalnız cevherine nispet kabul eden bir telakkiden ibaret görür. 

(Kısakürek, 1968: 400).    

―Biz Ġslam‘ı kabul ettikten sonra Türkün Türkçüsüyüz!‖ (Kısakürek, 1982: 

73) diyen Necip Fazıl‘a göre; milliyet, bir kavmin bağlı olduğu ruh muhtevasının 

kendi tahassüs ve tefekkür mizacı üzerindeki ruh ve ıĢık püskürtüsünün 

tablolaĢtırdığı manadır ve yalnız Ġslamiyet‘e dayanırsa milliyettir. (Kısakürek,1976a: 

130). Necip Fazıl‘a göre; Türk milleti düĢünce kabiliyet ve aletini Ġslamiyet‘ten 

almıĢtır. (Kısakürek, 1980a: 125). Necip Fazıl bayrağımızdaki hilali Ġslam, yıldızı ise 

Türk‘le özdeĢleĢtirir. Türk Ġslam‘la tanıĢtıktan sonra yolunu bulmuĢ ve insanlığa 

mutlak yolu göstermiĢ ve cihan devleti haline gelmiĢtir. Necip Fazıl Ġslam‘dan uzak 

her türlü milliyetçiliğe karĢı çıkar. Ona göre Ġslam‘la Türkü birbirinden ayırmak 

isteyenler Türkü ruh kökünden kopanlardır. (Kısakürek, 1995c: 155-157). Necip 

Fazıl Ġslamiyet ve gerçek Türkçülük kutbuna yönelinmediği sürece baĢarıya 

ulaĢmanın mümkün olmadığını savunur. (Kısakürek, 1995c: 206). Türk Müslüman 

olduktan sonra Türk‘tür!" tezini güden Necip Fazıl, Türk'ü Müslüman olduğu için 

seven ve Müslümanlığı nispetinde değerlendiren bir milliyetçilik anlayıĢı peĢindedir. 

Bu anlayıĢa da "Anadoluculuk" ismini verir. Necip Fazıl‘a göre; Büyük Doğu 

düĢüncesi Anadolu topraklarında hayat bulacaktır. Çünkü Ġslam‘ı bütün dünyada hak 

ettiği Ģekilde savunacak potansiyele sahip en önemli kavim, tarihçesi ve mirası 

nedeniyle Türklerdir. (Çoban, 2015: 72). Necip Fazıl‘a göre Türklük ülkenin 
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temelidir ve bu temeli yerine bırakarak yeniden inĢa sürecine girilmelidir. 

(Kısakürek, 1976b: 22).  

2.3.3.6 Sermaye ve Mülkiyette Tedbircilik 

Toplumun her üyesine, tüm iĢ alanlarında mülkiyet hakkını tanıyan, fakat bu 

mülkiyetlerin baĢka emek ölçülerini körleĢtirmesine, onları emeksiz tasarruf 

edilmesine, onların bedavadan hisse senetlerini toplamak suretiyle birikmesine, 

sistemleĢmesine ve teĢebbüse geçmelerine izin vermeyen bir prensiptir. Böylece 

büyük bir sanatkâr, bir mütefekkir, bir kâĢif, bir asker ve bir hamal ve bir memur 

arasında, her birinin değiĢik kazanç ölçüleriyle temsil edecekleri iĢ vahitlerini, sadece 

hikmetsiz bir teraküm hikmetiyle yutmak iktidarına set çeken kurtarıcı sistemdir. 

Toplumun ferdî sermaye ve mülkiyet çevrelerinde belli baslı mikyasları taĢıran 

kıymetler de, ellerdeki ölçülü kalıplara göre, kendi kendisine taĢacak, cemiyet 

sarnıcına akacak, orada toplanacak ve devlet emrinde içtimaî sermaye ve mülkiyeti 

temsil edecektir.
 
Bu sistem kapitalizm ile sosyalizm arasında her birinin yanlıĢ 

taraflarını tasfiye edip doğru taraflarını birleĢtiren, iktisadî bir sistemdir. (Kısakürek, 

1968: 402-403). 

 

2.3.3.7 Cemiyetçilik 

Birey ve cemiyetin birbirlerinin haklarına müdahale edemedikleri ve 

haklarına eksiksiz kavuĢabildikleri fert ve cemiyet bazında baĢıboĢluğun olmadığı bir 

sistem olan cemiyetçiliğin ruhunu ―Hiç ölmeyecekmiĢ gibi bu dünyaya, hemen 

ölecekmiĢ gibi öbür dünyaya çalısınız!‖ ölçüsünde bulur. (Kısakürek, 1968: 403-

404). 

2.3.3.8 Nizamcılık 

Necip Fazıl fikirsiz ve hareketsiz bir nizamı kabul etmediği gibi nizamsız tek 

fikir ve hareketi kabul etmez. Nizam bir amaç değil fakat amaca götüren bir araçtır.  

Necip Fazıl‘ın anladığı ileri ve üstün insan nizamına gelince, bu her türlü ham ve 

kaba istif ve sürü tertibine zıt, her ferdin bizzat kendi sahsında inandığı Ģeyle 
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cemiyette inandığı Ģeyin mevkiini alması ve koruması hâdisesidir. (Kısakürek, 1968: 

406). 

2.3.3.9 Müdahalecilik 

Necip Fazıl‘ın müdahalecilik prensibinde tüm toplumu ve bireyleri 

denetleyecek denetim mekanizması bireyleri aĢan bir irade kutbuna bağlıdır. 

Müdahalecilik; bireyin öz nefsi üzerindeki, nebatî, hayvanî ve insanî murakabe 

hakkını, tırnağının uzama seklinden, su ve iman ihtiyacına kadar, kendisini 

kendisinden daha iyi koruyacağına emin bulunduğu bir topluluk organına, kendi 

iradesiyle teslim etmesi ve o organın bütün cemiyeti fert fert teslim alması 

keyfiyetidir. Necip Fazıl‘a göre; hayvanî ve nebatî hürriyet ile ferdî ve nefsanî 

tasallut müdahaleciliğin iki mahkûmu iken gerçek hürriyet ile tam ve mutlak 

teslimiyet ise müdahaleciliğin iki hâkimidir. (Kısakürek, 1968: 407). Necip Fazıl‘ın 

örgüleĢtirdiği Ġslami devlet yapısında gerek birey özel yaĢamında sınırsız hürriyet 

sahibi olamaz. Devletin etkin müdahale ve sınırlaması söz konusudur ve bu birey ve 

toplumun yararınadır. Bireysel yaĢam, toplumsal yaĢam ve iktisadi nizam gibi 

konuların tümünde devlet müdahale hakkı söz konusudur. Ġslam inkılabı devletinde 

tam ve mutlak teslimiyet söz konusu olup devletin denetim mekanizmalarınca verilen 

müdahale niteliğindeki kararla karĢı çıkılamaz. 

 

2.3.4 ĠSLAM ĠNKILABINDA GENÇLĠK KADROSU 

Necip Fazıl 20.yüzyıl Türk fikir hayatına yön veren, tek partili yılların baskıcı 

tutumu karĢısında farklı düĢünülebileceğini seslendiren, fikirleri ile kitlelere ulaĢan 

ve onları arkasından sürükleyebilen bir fikir adamı olarak Ġslami düĢüncenin önemli 

Ģahsiyetlerinden biridir. Dirençli, bilgili, güzel ahlaklı ve cesur bir neslin özlemini 

duyan Necip Fazıl eserlerinde gençliğe sıklıkla yer veren bir dava adamıdır. Necip 

Fazıl‘ın hasretini çektiği iklimi gerçekleĢtirecek tek güç gençliktir. (Kısakürek, 

1964a:15).   
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―Dinle, kulağını ver de mezara!  

Ölüler evlattan yana çırpınır.  

Nesiller arası korkunç manzara,  

Domuz yavrulayan ana çırpınır. 

Kalpten kazıdılar iman sırrını,  

Her günün bugünden beter yarını,  

Acı rüzgârlara vermiĢ bağrını,  

Türk Bayrağı yana yana çırpınır‖  

Necip Fazıl gençliğin geldiği noktadan memnun değildir. 1969‘da kaleme 

aldığı ―Çırpınır‖ baĢlıklı Ģiirinde ölülerin evlattan yana çırpındığını ifade eder ve 

gençlerden atalarının mezarına kulak vermelerini ister. (Kısakürek, 1962: 405).  Her 

geçen gün durumun daha kötüye gittiği kanaatinde olan Necip Fazıl 1965 yılında 

kaleme aldığı ―Beraat Gecesinde‖ isimli Ģiirinde ―Allah‘ım bu mübarek gecenin 

hürmetine, bize yeni bir gençlik, yeni bir vatan yarat!‖ Ģeklinde dua eder. (Kısakürek, 

1998b: 32).  

1975 yılında kaleme aldığı ―Meydan‖ isimli Ģiirinde Necip Fazıl; ―Bir nesil 

bekliyoruz,/ Büyük Nizama gebe,/ Nedir O nizam, nedir?/ Boyun eğmektir Rabbe!‖ 

diyerek Rabbine yönelecek gençliğin Ġslami çerçevede yoğrulması ve onun emrinde 

olmaları için gençlere yönelir ve eserlerinde sıklıkla onlara telkin ve tavsiyelerde 

bulunur. (Kısakürek, 1998b: 52). 

  Nasıl bir gençlik tasavvuru içinde olduğunu Ġdeolocya Örgüsü kitabının 

―Gençlik‖ baĢlıklı bölümünde ifade eden Necip Fazıl Ġslam inkılâbının, ruhunu 

dökeceği kalıp olarak gençliği görür. Ġslam inkılabını billurlaĢtıracak baĢarıya 

götürecek olan bu kalıptır. Bu gençlik anne, baba, dede gibi geçmiĢi temsil eden 

nesillere de Müslüman oldukları için saygı duyacak, geçmiĢte yapılan hatalara 

düĢmeyecek, o hataları yapanları hiçbir Ģekilde taklit etmeyecek ve Ġslam inkılabının 

sırrına malik olacak bir gençliktir. YaĢadığı dönemdeki gençliğin de bir çıkmazda, 
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yanlıĢ yolda olduğunu düĢünen Necip Fazıl, mevcut ile ideal olanı karĢılaĢtırarak 

beklentisini ifade eder. 

Ne bugünkü murakabesiz, rehbersiz, gayesiz ve Ģahsen mesuliyetsiz gençlik; 

ne dünkü çürümüĢ ve kokmuĢ, ĢaĢırmıĢ ve ihtilâca düĢmüĢ nesiller; ne de 

evvelki günkü, aĢksız ve vecdsiz, ruhsuz ve heyecansız, sadece kitapların ve 

mevzuların baĢlıklarına takılı ve kakılı softacıklar nesli. Ġslam inkılâbını 

kadrolaĢtırmaya memur gençlik, sahabeler ve onların gerçek bağlılarından 

baĢka kendisine hiçbir ruhî örnek kabul etmeyecek; ye bu ruhu, baĢtan baĢa 

yepyeni, fakat aslına uygun olarak, nefsinde ve dünyada maddeye 

nakĢedecektir. (Kısakürek, 1968: 231).    

 

Kırk yıllık mücadelesinin gençlik üzerinde yavaĢ yavaĢ maya tuttuğunu da 

ifade eden Necip Fazıl‘ın fertten tüm topluma yayılan örnek insan yaratma gayesi 

vardır. Necip Fazıl‘a göre; dünyanın tarih ve oluĢ çilesini çekmiĢ, milli tarihine 

yapılan ihaneti kavramıĢ, sağlam, samimi, ne yaptığını bilen, rotasını çizmiĢ, 

toplumun bir adım ilerisinde olan insan, zamanla toplumu harekete geçirecek ve 

toplumsal dönüĢümü sağlayacaktır.   

―Bu gençlik, her ferdiyle mutlaka sağındakini, solundakini, 

önündekini ve arkasındakini yakan otomobil: zatiyle hareket halinde bir 

teaddi, hamle ve hareket ateĢi olacak ve değdiği her Ģeyi kendisine, ateĢe 

döndürecektir.‖ (Kısakürek, 1968: 233).  

Necip Fazıl‘ın Ġslam inkılabının genci bütün heyecanının yanında dünya 

görüĢü olan, ahlaki duruĢ ve hayâ sahibi, aksiyoner ve karakter özellikleriyle de 

örnek teĢkil edecek bir Ģahsiyete sahiptir.  

Bu gençlik, bütün muaĢeret Ģekillerinden, maddî ve manevî bütün 

tavır ve edalarda, ahlâkta, edepte, ha yâda, hicapta, saffette, ölçülü heyecanda, 

hakikî vecd ve aĢkta ve bütün bunlara rağmen en yırtıcı hamle ve hareketlerde 

semavî bir zuhur denecek kadar muhteĢem ve muazzam bir tecelliye, en 

harikulade renkler ve çizgilerle dekorluk edecektir. (Kısakürek, 1968: 233). 

 

Kendisine Hz. Muhammed‘i ve sahabelerini rehber alacak ve tüm 

özellikleriyle Ġslam‘ın ideal bir Müslümanı olacak bu gençlik, insanlığın karĢısına 

çıktığı zaman tüm dünyanın ―Ha iĢte Müslüman buymuĢ!‖ dedirtecektir. (Kısakürek, 

1968: 231-234).  
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Necip Fazıl‘ın sorumluluk almayan, sorgulamayan, araĢtırmayan, mücadele 

etmeyen, aĢksız, gayesiz, heyecansız, ĢaĢkın bir gençliğe tahammülü yoktur. Ġslam 

inkılabını kadrolaĢtıracak gençlik sahabeler ve onların gerçek bağlılarını örnek alan, 

tarihini bilen, ihanetlerin farkında olan, samimi, öngörü sahibi ve mücadeleci, 

gençliktir.   

Necip Fazıl, bütün bu talihsiz atmosfer içinde toplumun kaderini değiĢtirecek 

Genç Adam‘a seslenir. Ona göre, yetiĢecek genç ve Ģuurlu bir nesil, zaman 

kaybetmeden uyanmak; ülke ve toplumun geleceği için sorumluluk almak 

zorundadır. M.Orhan Okay; yirminci yüzyıl Türk fikir hayatına yön verenler arasında 

Necip Fazıl‘ın özel ve önemli bir yeri olduğunu,  Onun hem tek parti devrinin 

düĢünceyi de tek‘e zorlayan baskısı altında baĢka türlü düĢünülebileceğini ilk 

sezdirenlerden olduğunu hem de fikirleriyle kitleleri arkasından sürükleyen hitabet 

kudretinin meyvelerini yeni yüzyılımıza taĢırabildiğini ifade etmektedir. (Okay, 

2014: 7). 

Necip Fazıl yaĢadığı çağda toplumu ve devleti dönüĢtürecek Büyük Doğu 

idealiyle bir Ġslam inkılabı kurgulamıĢtır. Onun Ġslam Ġnkılabını gerçekleĢtirecek ve 

yaĢatacak idealist bir gençliğe ihtiyacı vardır. Necip Fazıl‘ın özlemini duyduğu ve 

beklediği kahraman olacak, kendisine, dünyayı, ülkesini, geleceği dert edinecek, 

mukaddesatçı, idealist bir nesil yetiĢtirme çabası vardır. YaĢadığı çağı 

benimsemeyen, eksik bulan, bu çağın çıkmazları olduğunu düĢünen, gençliğin yanlıĢ, 

eksik veya yetersiz yetiĢtirildiğini düĢünen Necip Fazıl alternatif bir genç nesil 

oluĢturmak istemiĢtir. Ġslam Ġnkılabının gerçekleĢtiricisi ve yaĢatıcısı olarak gençliği 

gören ve yaĢadığı dönemin mevcut resmi düĢüncesine sert eleĢtirileri ile ön plana 

çıkan Necip Fazıl eserlerinde, konferanslarında ve yazılarında, alternatif nesil 

yetiĢtirmek gibi bir gaye gütmüĢtür.
 
(Aydoğdu, 20188: 1615-1616).  

  Necip Fazıl‘ın Tanzimat‘la baĢlayan batı taklitçiliğine olan karĢıtlığı birçok 

eserinde sıklıkla vurgulanmaktadır. Müspet olanın alınması, menfi olanının ise asla 

taklit edilmemesi gerektiği fikrini savunduğu için birebir kopyacı taklitçiliği 

reddeder. Ona göre; Avrupa‘nın hiçbir çilesini bilmeden, tanımadan dıĢından takip 

etmek doğru değildir. Tanzimat‘la birlikte gerek iç gerekse dıĢ politika zemininde 

Allah‘tan uzaklaĢıldığını ve böylelikle ruhuna nüfuz etmeden gerçekleĢen kopyacı 
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zihniyeti ile batı dünyasını anlamadan yeltenilen batılılaĢma hareketlerini 

maymunluk olarak görür. (Kısakürek, 1936f: 4-6). Necip Fazıl batı taklitçiliğine tavrı 

serttir bu nedenle ―Sahte Kahramanlar‖ isimli eserinde bu taklitçi zihniyeti taklit 

yeteneği ve merakı olan maymuna benzetir. Batının top ve tüfek kullanmadan 

ülkemiz üzerinde sağlamıĢ olduğu baĢarıyı da kendi üstünlüğüne inandırmayı 

baĢarıp, yetiĢtirdiği batı sevdalılarına (iç maymun) bağlar. (Kısakürek,1976a: 50-59). 

Bernard Lewis Ġslam devleti olan Osmanlı‘nın modernleĢmesi gerektiğine inanır. 

Fakat bunu yaparken batının körü körüne taklit edilmesine karĢı çıkar. Kendi 

kanunlarını, inançlarını ve geleneklerini terk etmemesi gerektiği belirtir. (Lewis, 

2004:142). Bernard Lewis‘ ile Necip Fazıl‘ın in bu yöndeki düĢüncelerinin paralellik 

arz ettiği görülür. Necip Fazıl batının üstün baĢarısının kaynağı olan birçok kıymetin 

aslında bizim olduğunu buna rağmen tatbik edip baĢarıya ulaĢanların yine onlar 

olduğunu ve bizimde özümüze dönüp bizim olan bu kaynakları bulmamız gerektiğini 

ifade eder. (Kısakürek, 1982: 169).   Necip Fazıl‘a göre gençliğin gerek tarihte 

gerekse günümüzdeki gerçek ve sahte kahramanları çok iyi tanıması ve birbirinden 

iyi ayırt etmesi gerekmektedir. Bu bir keĢif mevzuudur KeĢfedilmesi gerekenler ise 

yobaz, satıhçı, sahtekâr, istismarcı gerçek ve samimi olandır. (Kısakürek, 1980c: 12).  

Bunun içinde gençliğe düĢen batının içinde çırpındığı ruh buhranını anlamak, 

mahrum olduğu iman müeyyidesine sahip ve ilacına malik olarak batıyı tanımak, 

batının makineyi nasıl yaptığına ve eĢyasına nasıl mahkûm olduğunu anlamaktır. 

(Kısakürek, 1973b: 62).   

Necip Fazıl Tanzimat‘tan bu yana ülkenin manevi bir zindanda hapsedildiği 

kanaatindedir. Bu zindanın kapısını aralayabilmek için ise sahte kahramanları 

anlamak ve gerçek kahramanlar hakkında fikir sahibi olmak gereklidir. 

(Kısakürek,1976a: 9). Gençliğin sahte ve gerçek ayrımını doğru yapabilmesi bu 

açıdan önem arz etmektedir.   

Necip Fazıl için gençliğin batı hayranlığından kurtarılması ve özüne yani 

Ġslam‘a dönmesi temel ilkedir. Bu ilke uğrunda hiçbir Ģey onu mücadele vermekten 

caydıramayacaktır.  
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―Gençler! Bizim beynimiz düĢünmekten, dilimiz dönmekten, kalemimiz 

cızırdamaktan kan ter içindedir. Bu neslin maymunluktan dönderilip 

insanlaĢtırılması yolunda mayanın tam tuttuğunu gördüğümüz gün ölümü 

Ģerbet gibi rahat rahat içebiliriz.‖ (Kısakürek,1976a: 82).   

―GüneĢi cepte kaybetmiĢ bir topluma bu sırrı anlatamamanın sefaletinden 

iğreniyorum,‖ (Kısakürek, 1980a: 154).   

Necip Fazıl sahibi olduğu rejim tarafından defalarca kapatılan dönemin ilk 

Ġslamcı dergisi olan (Bora ve Gültekingil, 2008:602) Büyük Doğu Dergisi‘nde çıkan 

yazıları ve yayınladığı kitaplarıyla Ġslami duyarlığa sahip toplumsal kitlenin kimlik 

ve Ģuur kazanmasında önemli bir rol üstlenmiĢtir. Bu kitle ona göre Ġslamiyet‘i bütün 

hakikatiyle vazedecek bir kitledir. (Kısakürek,1976a: 81).   

―Ġslam son sözünü söylemedi, bu son sözü söyleyecek nesli yoğurmaya 

çalıĢıyoruz.‖ (Kısakürek, 1985: 51).   

Necip Fazıl ―Ġman ve Aksiyon‖ adlı eserinde de ideal gençlikle ilgili önemli 

önermelerde bulunur. Bu eserinde gençliği çeĢitli yönlerden değerlendirdikten sonra 

özlediği nesil olan ideal bir gençlikte olması gereken on bir özelliği maddeler halinde 

sıralar. 

Bu özellikler Ģunlardır:   

1.AĢk 

2. Üstün akıl ve sır idraki  

3. Nefs muhasebesi  

4. EĢya ve hadiselere tahakküm ve onları tasarruf mizacı   

5. Aksiyon ruhu   

6.Gözükaralık   

7. Fedakârlık ve disiplin  

8. En derin merhamet içinde en keskin Ģiddet  

9. BaĢta samimiyet, her Ģubesiyle O‘nun ahlakı   

10. Zarafet ve estetik   

11. Tek ümmet modeli olarak sahabeyi almak‖ (Kısakürek, 1964: 124).  
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Necip Fazıl bir millet iç mayalanmasının bir ifadesi olarak gördüğü gençliğin 

içinde bulunduğu ahlaki çöküntüden kurtarılması gerektiğini savunur. (Kocahanoğlu, 

1983:491). Gençlerin toplumun en dinamik taĢıyıcı gücü, dönüĢüme açık en uygun 

kitlesi olduğunun farkında olan Necip Fazıl gençlere onları doğru olanı göstermek 

için onları incitip kırmaktan çekinmeyecek bir karakterdedir. Hiçbir ideali olmayan 

ya da tamamen kiĢisel menfaatlerini maksimize etmeye çalıĢan bir gençlik yerine her 

alanda iyi ahlakı örnek alan, Müslüman kardeĢinin derdiyle dertlenen, haksızlığa 

karĢı çıkan ve her daim helal-haram dairesini gözeterek doğru ideallerin peĢinde 

hareket eden bir gençlik arzular. 

―Biz gence kur yapma mevkiinde değiliz, gence yaĢanmaya değer hayatı 

telkin etmek mevkiindeyiz gerekirse onu acıtırız, incitiriz, üzeriz.‖ 

(Kısakürek, 1964: 93).   

Gençliğin tüm enerjisini Ġslam davası yolunda tüketmesini isteyen Necip 

Fazıl gençliği idealinin emanetçisi olarak görür. Gençliğin imanının pekiĢtirilmesini 

kendisine bir görev sayar. Kendisini ruhuna iman doldurmakla yükümlü gördüğü 

enerji dolu genç adam davasının geçiĢ yolu ve de emanetçisidir. (Kısakürek, 1964: 

93).  Necip Fazıl‘a göre göre her iĢin baĢı aĢktır. AĢkla baĢlamayan her iĢ eksiktir. 

AĢk iĢtiyakla beraber idrak çabası, nefis mücadelesi ve aksiyoncu kimlik genç bir 

ruhta ön planda olması gereken özelliklerdir.  

―Madde tazeliği ruh tazeliğinden uzak kaldı mı genç adam bir posadan ibaret 

kalır. Istırap ve acı çekme kabiliyeti gencin oluĢ hummasının biricik 

ifadesidir. BaĢımıza ne geldiyse aĢkı kaybetmekten geldi.‖ (Kısakürek, 1964: 

104).   

Necip Fazıl gençlikten geçmiĢ hataların hesabını sormasını bekler. Genç sormalı ve 

sorgulamalıdır. 

―400 senenin hesabını soracak sorgulayacak bir gençlik arıyoruz.‖ 

(Kısakürek, 1964: 121).   

  Necip Fazıla göre geçmiĢinden kopmayan ideal genç aynı zamanda öngörü 

sahibi olan ve geleceği iyi okuyandır. 
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―Yeni bir ayağı ezelde ve bir ayağı ebedde, yepyeni bir gençlik doğuyor.‖ 

(Kısakürek, 1964: 80).   

Necip Fazıl‘a göre genç zorluklara göğüs germe kabiliyeti olan, pes etmeyen, 

azimli ve aksiyon sahibi bir karakterdir. 

―Demir leblebiyi çiğneme kabiliyeti…‖ (Kısakürek, 1964: 81).   

Necip Fazıl 1978 yılında M.T.T.B‘den kopanların kurduğu derneklerden 

birinin Ġstanbul‘da TepebaĢı gazinosunda düzenlediği gecede ―Gençliğe Hitabe‖ 

baĢlık bir konuĢma yapar. Bu konuĢmada aziz davasının emanetçisi olarak gördüğü 

gençlere 11 maddelik bir Ġdeolocya Manzumesi sunar.  

SadeleĢtirilmiĢ haliyle gençliğe manzumenin maddeleri: 

1. Kaninat muhasebesi getiren… 

2. Dünya ve ötesini hesabını veren… 

3. Batı ideolojilerinin tümünün hakikat kutbunu çerçeveleyen… 

4. Müspet bilgileri ruh emrine alan… 

5. Türk tarihinin vecd ve aĢk duraklama, gerileme ve alçalma nihayet 

Tanzimat‘la Ģahsiyetini yitirme ve maymunlaĢma, cumhuriyetle ruh 

kökünü kurutma ve baltalama devreleri olarak 5 merhale içinde 

özleĢtiren… 

6. Gerçek ve sahte kahramanları gösteren… 

7. Olan ile olması gerekeni kıymet hükmüne bağlayan… 

8. Milliyetçiliği Afrikalı siyahiye kadar dağıtılması imkânsız her oluĢu sakat 

ve kısır sayan… 

9. Hürriyeti gönüllü esaret, demokrasiyi bütün yanlıĢlıklara serbestlik 

tanıyıcı bir fasit daire olarak niteleyen. Ġmam gazali ile çobanı bir 

tutmayan… 

10. Adaleti Allah ölçüsüne göre mizana oturtan… 

11. Vecd ve aĢk yoksunluğuna tahammül etmeyip, yeniyi, doğruyu, iyiyi 

arayan… (Kısakürek, 1977-79: 150-151).   

 

Necip Fazıl Allah ve Resul‘ünün yolunda olan, kendini koruyan, Ģeriattan 

taviz vermeyen, Ġslam‘ı anlayan ve yaĢayan bir gençliğin peĢindedir. 1977 yılında 

Yüksek Ġslam Enstitüleri Federasyonu tarafından Ġstanbul Spor ve Sergi Sarayında 

düzenlenen ―Mukaddesatçı Gençlik Gecesi‘nde hitap eden Necip Fazıl gençlere 3 

maddelik bir vasiyet bıraktığını ifade eder; 
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1. Allah‘ın Ġmtihanı olarak öyle çetin Ģartlar içindesiniz ki bazı noktalarda 

kendinizi, mektebinize, ders kitaplarınıza, hocalarınıza, moda 

cereyanlara, sömürge basınına, sokağa, meydana, hatta evine karĢı bile 

tek baĢınıza müdafaa borcundasınız! Bu ne ağır ve o nispette ne ecirli 

memuriyet! 

 

2. ġeriat; daha ġ harfi söylenirken birçoklarının D.D.T‘ye tutulmuĢ sinekler 

gibi kaçıĢtıkları ilahi ölçüler tarh ve tek zerre zam kabul etmez bir bütün 

bilecek, ona ebedi hayatın hazine kapısını açan bir Ģifre gözüyle 

bakacak, sır idrakine erecek ve en büyük yoksunlukları akıl olan kuru 

akılcıların yüzüne tüküreceksiniz! 

 

3. Biricik taktik ve diyalektik olarak, Allah ile Resulüne, hakikat dedikleri 

merhaleden değil, bizzat, hakikati Allah ve Resulünün emirleri 

terazisinde tartanlardan olacaksınız! Hep‘çi olacak ve Tanzimat‘tan beri 

gelen yamalı bohça muvazaacılığına paydos diyeceksin! 

Ġslam‘ı harfi harfine hecesi hecesine hüvesi hüvesine eĢya ve hadislere 

nakĢedecek ve insanlığa tek model olarak gösterecek güne doğru Allah‘ın 

inayeti ve Resulün ruhaniyeti üzerinize olsun!
 
(Kısakürek, 1977-79: 61).  

 

―Dünya Bir Ġnkılap Bekliyor‖ isimli eserinde Necip Fazıl tüm umudunu maya 

tutturmak, Ģekil vermek için karanlık zindan köĢelerinde gaz sandığından farksız 

masalarda, döĢemesi patlak idarehane koltuklarında kan kusarcasına çırpınıp durduğu 

ve kendi eseri olarak gördüğü bu gençliğe bağladığını ifade eder. (Kısakürek, 1985: 

102-105).   

―Anadolu genci! Sen ol artık, ol ki bizde rahat ölelim! ‖ (Kısakürek, 1998a: 

332).  

Necip Fazıl‘ın yetiĢtirmek için kan kusarcasına çabaladığını söylediği o 

zamanın gençleri bugünün ülke yönetiminde söz sahibi olan bugünün büyükleridir. 

MTTB, Ülkücü Gençlik, Aydınlar Ocağı, vb. birçok genç yapılanmayla iliĢkisi olan 

ve üzerlerinde etki bırakan Necip Fazıl‘ın etkisi günümüzde hala etkisini 

sürdürmektedir. Kendisi için düzenlenen bir gecede kendisini sunacak olan genç 

bugünün CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan‘dır.
6
 CumhurbaĢkanının birçok 

miting ve konuĢmalarında ―Üstad‖ diye nitelendirdiği Necip Fazıl‘ın Ģiirlerini 

sıklıkla okuması bıraktığı etki açısından önemlidir. Necip Fazıl‘a göre bugünün 

                                                           
6
 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-necip-fazil-ile-olan-

anisini-anlatti-27506507 (Erişim Tarihi: 16.06.2019) 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-necip-fazil-ile-olan-anisini-anlatti-27506507
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-necip-fazil-ile-olan-anisini-anlatti-27506507
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gençliği yalnızdır. Gençliğin Ġslami hayattan uzaklaĢan, bozulan sosyal hayat 

içerisinde kendini müdafaa etmesi gerekmektedir. 

―Bugünün genci kendisini sokağa, kadın bacağına, sinemaya Ģuna buna 

hayata karĢı müdafaa etmeye mecburdur. Kendisini ondan baĢka koruyacak 

yoktur.‖ (Kısakürek, 1985: 54).   

Necip Fazıl‘a göre gençlik; her Ģeyden önce Ġslam‘ın sunduğu hayat 

felsefesiyle donatılmalıdır. Çünkü gelecek nesilleri Ģekillendirecek olanlar geleceğin 

anne ve babaları olan bu gençlerdir. 

―Bu gençlik kendinden sonraki nesilleri yetiĢtirecektir.‖ (Kısakürek, 1976b: 

104).   

―Tanrı Kulundan Dinlediklerim‖ adlı eserinde de gençlerin değiĢen dünyayı 

sorgulamalarını tavsiye eden Necip Fazıl belli bir dünya görüĢüne sahip olmaları için 

yönlendirmelerde bulunur. Necip Fazıl‘a göre ideal gençlik; taklitten sıyrılmıĢ, kendi 

inancına, geleneklerine bağlı ―hiç ölmeyecek gibi dünya için, her an ölecekmiĢ gibi 

ahiret için çalıĢan‖, hakikat ile yalan ve kurmacayı ayırabilen, Batının sahip olduğu 

aklı Doğunun sahip olduğu ruh ile yoğurabilen, tasavvufun derinliğini 

yakalayabilmiĢ bir nesildir. Necip Fazıl‘a göre tasavvuf herkes için değildir. Onun 

iddia ve tezlerinin muhatabı tasavvuf münasebetiyle inanmıĢ bir nesildir. 

DüĢüncelerini bir bütün halinde verdiği Ġdeolocya Örgüsünde inandırma amacı 

gütmek yerine inanan nesli yüreğinden kavrayıp uyandırmaya, onu harekete 

geçirmeye çalıĢır. (Karadeniz,2005:16-23). Bu nesil, kimi yerde Büyük Doğu kimi 

yerde Akıncı, kimi yerde ise Anadolu Gençliği‘dir. Necip Fazıla göre; Anadolu 

Gençliği aĢağıdaki 9 maddelik idrak seviyesine yükseldiği zaman her Ģey 

tamamlanmıĢ olacaktır.  

1. Tarihini, Garba karĢı taarruz, müdafaa ve manevî teslimiyet diye üç 

devreye ayır ve her devrede mevkiini tespit et! Birinci devrede bahtiyar, 

ikinci devrede öksüz, üçüncü devrede kölesin!  

2. Dininin safiyetini ve bütün zaman ve mekân hâkimiyetini, derin bir vecdi 

içinde ĢuurlaĢtır; ve onu, ham yobaz ve kara softayla, aynı kolun ters 

mümessili ahmak kâfire karĢı korumanın usulünü öğren! 3) Son yüz küsur 

yılın satıh üstü budala taklit gayretini en gerçek kıymet hükmüne bağla ve 

Rumeli yoluyla gelen Yahudi, kozmopolit, emperyalist tesirleri, elle 
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tutarcasına teĢhis et! Artık sende, yüz küsur yıldır köpürtülen gerilik, ilerilik 

masallarını yutacak göz kalmasın!  

4. Siyasette, idarede, edebiyatta, fikirde, sahte kahramanlarla gerçeklerini 

ayırmayı bil; ve bunların gerçeklerini sana unutturmak ve sahtelerini de 

yutturmak için yalancı ilim imaline kadar gidildiğini kesret!  

5. Milliyetçiliği sadece belli baĢlı bir ruhun zarfı diye anla, mazruf dururken 

zarfı mefkûreleĢtirme; ve bu zarfın mekânını Anadolu kabul et! Anadolulu 

olmakla kalma, bu Ölçü çerçevesinde Anadolucu ol! 

6. Kendini en merhametsiz nefs muhasebelerine tâbi kıl, zaaflarınla 

kuvvetlerini gayet iyi hesap et; ve Türk genci diye karĢına çıkacak tipleri, 

maddelerinden ruhlarına kadar ezici bir heybet sahibi olmaya bak! Onlar, 

bütün fâni dünyalarıyla sadece nefsin, sense ruhun muhatabısın! Onların yolu 

pek kolay, seninkiyse çok çetin...  

7. AĢk, vecd, heyecan seciyesi... 

8. Hamle, teĢebbüs, taarruz psikolojisi... 

9. Ev sahipliği tavrı ve hâkimiyet edası... (Kısakürek, 1998a: 331-332).  

 

Necip Fazıl tarih, din ve dünyayı anlama idrakini kazanmıĢ aktif, heyecanlı ve 

kendine güvenen bir gençlik düĢlemektedir.  

―Onca, idrak ıstırap, ıstırap ise idraktir. Bu da ancak genç adama mahsus bir 

(fakülte)... PelteleĢmiĢ ihtiyar ne duyabilir, ne düĢünebilir ki?.. PelteleĢmenin, 

ihtiyarlamanın da ıstırabı gençte...‖ (Kısakürek, 1975: 119) 

Zamanın gençliğinin giyim tarzını uygunsuz bulan Necip Fazıl ―Rapor 11-13‖ 

isimli eserinde genç erkeğin giyim tazını dahi Ģekillendirmek ister. 

Genç erkeğin dikkat etmesi gereken giyim tarzının 7 esası: 

1. Tam temizlik 

2. Tam sıhhilik 

3. Tam hicap ifadesi 

4. AlayiĢsizlik 

5. Züppeliğe aykırılık 

6. Çapkınlık ifadesine aykırılık 

7. BaĢı boĢluk ifadesine aykırılık… (Kısakürek, 1980c: 97). 
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Yepyeni bir neslin gelmekte olduğu ümidini kaybetmiyorum yoksa 

yaĢayamam! (Kısakürek, 1980b: 17) diyen Necip Fazıl 1961 yılında cezaevinde iken 

kaleme aldığı ―Zindandan Mehmed‘e Mektup‖ isimli Ģiiri ile oğlu Mehmed ve onun 

Ģahsında gelecek nesillere olan umut ve inancını belirtir. 

―Mehmed'im, sevinin, baĢlar yüksekte!   

Ölsek de sevinin, eve dönsek de!   

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!   

Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!   

Gün doğmuĢ, gün batmıĢ, ebed bizimdir!‖ (Kısakürek, 1962: 420). 

Necip Fazıl 1947 yılında kaleme aldığı ―Muhasebe‖ adlı Ģiirinde özlemini 

duyduğu, bulunduğu halin muhasebesini yapan, Ġslam Ġnkılapçısı gençliğin zuhurunu 

istemekte ve bunu sabırsızlıkla beklemektedir. 

 … 

Çok var ki, bu hınç bende fikirdir, fikirse hınç! 

Genç adam, al silahını; iman tılsımlı kılınç! 

ĠĢte bütün meselem, her meselenin baĢı,  

Ben bir genç arıyorum, gençlikte köprü baĢı! 

Tırnağı en yırtıcı hayvanın pençesinden, 

Daha keskin, eliyle baĢını ensesinden, 

Ayırıp O genç adam, uzansa yatağına; 

YerleĢtirse baĢını iki diz kapağına, 

Soru verse ben neyim bu hal neyin nesi? 

…… 

Yeni çirkine mahkum, eskisi güzellerin; 

Allah kuluna hakim, kulları heykellerin! 

―BuluĢtururlar bizi, elbet bir gün hesapta;   

Lafını çok dinledik, Ģimdi iĢ inkılâpta!   

Bekleyin, görecektir, duranlar yürüyeni!   

Sabredin, gelecektir, solmaz, pörsümez Yeni!   
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Karayel, bir kıvılcım; simsiyah oldu ocak!   

Gün doğmakta, anneler ne zaman doğuracak? (Kısakürek, 1962: 404). 

 

Necip Fazıl‘ın bu Ģiirinde bir an önce gelmesi beklenen gençlerden sorunları 

çözebilmeleri için ―Soru verse ben neyim ve bu hal neyin nesi‖  diye bir muhasebe 

yapmalarını ister. Necip Fazıl‘ın karĢı durduğu var olan düzenin devam 

etmeyeceğine olan inancı tamdır. ―Bekleyin, görecektir, duranlar yürüyeni; / 

Sabredin, gelecektir, solmaz, pörsümez yeni! diyerek bunu net bir Ģekilde ortaya 

koyar. Necip Fazıl inandıkları uğrunda defalarca hapsedilmiĢ olmasına rağmen 

inancından davasından, mücadelesinden hiç geri adım atmamıĢ hep mücadele 

etmiĢtir. Karakterindeki bu baskın mücadele ruhunu beklediği, özlemini duyduğu 

gençliğe bu mısralarıyla aĢılar. 

Tohum saç, bitmezse toprak utansın!   

Hedefe varmayan mızrak utansın!  

Hey gidi Küheylan, koĢmana bak sen!   

Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!  

Eski çınar Ģimdi Noel ağacı;   

Dallarda iğreti yaprak utansın!  

Ustada kalırsa bu öksüz yapı,  

Onu sürdürmeyen çırak utansın!  

Ölümden ilerde varıĢ dediğin,  

Geride ne varsa bırak utansın!  

Ey bin bir tanede solmayan tek renk;   

BayraklaĢamıyorsan bayrak utansın! (Kısakürek, 1962: 413). 

 

Biz dünya görüĢümüz icabı, hak ve hakikatin saltanatından gayrı bir sistem 

tanımayanlardanız diyen Necip Fazıl 1975 yılında yazdığı  ―Emanet Olsun‖ adlı 

Ģiirinde de gençlerin hak ve hakikatten ayrılmaması gerektiğini vurgular.    

―Ey genç adam, bu düstur sana emanet olsun;      

Ötelerden habersiz nizama lânet olsun!‖ (Kısakürek, 1962: 466). 
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Necip Fazıl‘ın gençlere hitap ettiği bir ―Gençliğe Hitabe ‖si bulunmaktadır. 

ġairin 1975‘te kaleme aldığı bu hitabe Milli Türk Talebe Birliği tarafından 

düzenlenen Milli Gençlik Gecesi‘nde gençlere hitaben okumuĢtur. 

Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik... "Zaman bendedir ve mekân bana 

emanettir! " Ģuurunda bir gençlik... Devlet ve milletinin büyük çapa ermiĢ 

yedi asırlık hayatında ilk iki buçuk asrını aĢk, vecd, fetih ve hakimiyetle 

süsleyici; üç asrını kaba softa ve ham yobaz elinde kenetleyici; son bir asrını, 

Allah‘ın Kur‘an‘ında "belhüm adal" dediği hayvandan aĢağı taklitçilere 

kaptırıcı; en son yarım asrını da iĢgal ordularının bile yapamayacağı bir 

cinayetle, türkü madde plânında kurtardıktan sonra ruh plânında helâk edici 

tam dört devre bulunduğunu gören... Bu devirleri yükseltici aĢk, çürütücü 

taklitçilik ve öldürücü küfür diye yaftalayan ve Ģimdi, evet Ģimdi... BeĢinci 

devrenin kapısı önünde dimdik bekleyen bir gençlik... Gökleri çökertecek ve 

yeni kurbağa diliyle bütün "dikey"leri "yatay" hale getirecek bir nida 

kopararak "mukaddes emaneti ne yaptınız? " diye meydan yerine çıkacağı 

günü kollayan bir gençlik... Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, 

kininin, öcünün davacısı bir gençlik... Halka değil hakka inanan, meclisinin 

duvarında "hâkimiyet hakkındır" düsturuna hasret çeken, gerçek adaleti bu 

inanıĢta ve halis hürriyeti hakka kölelikte bulan bir gençlik... Emekçiye 

"benim sana acıdığım ve yardımcı olduğum kadar sen kendine acıyamaz ve 

yardımcı olamazsın! Ama sen de, zulüm gördüğün iddiasıyla, kendi kendine 

hakkı ezmekte ve en zalim patronlardan daha zalim istismarcılara yakanı 

kaptırmakta baĢıboĢ bırakılamazsın! ", kapitaliste ise "Allah buyruğunu ve 

Resul ölçüsünü kalbinin ve kasanın kapısına kazımadıkça serbest nefes bile 

alamazsın! ", ihtarını edecek... Kökü ezelde ve dalı ebedde bir sistemin 

aĢkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir gençlik... 

Bir buçuk asırdır yanıp kavrulan, bunca keĢfine ve oyuncağına rağmen 

buhranını yenemeyen ve kurtuluĢunu arayan batı adamının bulamadığını, 

Türkün de yine bir buçuk asırdır iĢte bu hasta batı adamında bulduğunu 

sandığı Ģeyi, o mübarek oluĢ sırrını çözecek ve her sistem ve mezhep, ortada 

ne kadar hastalık varsa tedavisinin ve ne kadar cennet hayali varsa hakikatinin 

Ġslam‘da olduğunu gösterecek ve bu tavırla yurduna islâm âlemine ve bütün 

insanlığa numunelik teĢkil edecek bir gençlik... "Kim var! " diye seslenilince, 

sağına ve soluna bakınmadan, fert fert "ben varım! " cevabını verici, her ferdi 

"benim olmadığım yerde kimse yoktur! " duygusuna sahip bir dava ahlâkını 

pırıldatıcı bir gençlik... Can taĢıma liyakatini, canların canı uğrunda can 

vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispette strateji ve taktik 

sahibi bir gençlik... Büyük bir tasavvuf adamının benzetiĢiyle, zifiri 

karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir 

gençlik… Bugün, komik üniversitesi, hokkabaz profesörü, yalancı ders kitabı, 

çıkartma kağıdı Ģehri, muzahrafat kanalı sokağı, fuhĢ albümü gazetesi, 

ĢaĢkına dönmüĢ ailesi ve daha nesi ve nesi, hasılı, güya kendisini yetiĢtirecek 

bütün cemiyet müesseselerinden aldığı zehirli tesiri üzerinden silkip 

atabilecek, kendi öz talim ve terbiyesine, telkin ve terbiyesine memur 

vasıtalara kadar nefsini koruyabilecek, tek baĢına onlara karĢı durabilecek ve 

çetinler çetini bu iĢin destanlık savaĢını kazanabilecek bir gençlik... Annesi, 
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babası, ninesi ve dedesi de içinde olsa gelmiĢ ve geçmiĢ bütün eski 

nesillerden hiç birini beğenmeyen, onlara "siz güneĢi ceketinizin astarı içinde 

kaybetmiĢ marka Müslümanlarısınız! Gerçek Müslüman olsaydınız bu 

hallerden hiçbiri baĢımıza gelmezdi! " diyecek ve gerçek Müslümanlığın "ne 

idüğü"nü ve "nasıl"ını gösterecek bir gençlik... Tek cümleyle, Allah‘ın, 

kâinatı yüzü suyu hürmetine yarattığı sevgilisinin âlemleri manto gibi 

bürüyen eteğine tutunacak, o'ndan baĢka hiçbir tutamak, dayanak, sığınak, 

barınak tanımayacak ve o'nun düĢmanlarını ancak kubur farelerine denk 

muameleye lâyık görecek bir gençlik... Bu gençliği karĢımda görüyorum. 

Maya tutması için otuz küsur yıldır, devrimbaz kodamanların viski çektiği 

kamıĢtan borularla ciğerimden kalemime kan çekerek yırtındığım, 

kıvrandığım ve zindanlarda çürüdüğüm bu gençlik karĢısında uykusuz, susuz, 

ekmeksiz, baĢımı secdeye mıhlayıp bir ömür Allah‘a hamd etme 

makamındayım. Genç adam! Bundan böyle senden beklediğim, manevî 

babanın tabutunu musalla taĢına, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dâva taĢını 

da gediğine koymandır. Surda bir gedik açtık; mukaddes mi mukaddes! Ey 

kahpe rüzgâr, artık ne yandan esersen es! Allah'ın selâmı üzerine olsun!  

(Kısakürek, 1999a: 47).  

 

Yusuf Aydoğdu‘ya göre Necip Fazıl‘ın Gençliğe Hitabesi kitleyi coĢturmak, 

onları harekete geçirmek için yazılmıĢ sloganik söyleme sahip, hem dinî hem de milli 

referansları olan, ideal nesle olan özlemini yansıtan, içinde bulunduğu mevcut 

kuĢaktan ümitsiz olduğunu gösteren, coĢkulu bir metindir. (Aydoğdu, 2018: 1621-

1623). Gençliğe hitabesinde Necip Fazıl kendi milli ve dini tarihini bilen, 

özümseyen, bir neslin peĢindedir. EleĢtirilerini sıklıkla Doğu-Batı karĢıtlığı 

üzerinden yapan Necip Fazıl‘ın gençlikten istediği atalarının var ettiği büyük 

medeniyeti hem tarih hem mekân unsurları bakımından doğru okumaları ve ona 

sahip çıkmalarıdır. Sert, kavgacı, coĢku barındıran siyasetçi dili hitabenin tamamında 

kendini göstermektedir. Necip Fazıl‘ın gençliğe hitabesinde cumhuriyetin 

değerlerine karĢı olumsuz bir bakıĢ açısı söz konusudur. Necip Fazıl Atatürk‘ün 

―Egemenlik kayıtsız, Ģartsız milletindir‖ sözünün aksine ―Halka değil hakka inanan, 

meclisinin duvarında "Hâkimiyet Hakkındır" yazılmalıdır Ģeklinde bir söylem 

geliĢtirir. Laikliğe karĢı olan Necip Fazıl hitabesinde Ġslam inancı esas alan bir 

yönetim Ģekli benimser. Yukarıda da değindiğimiz gibi bunu gerçekleĢtirecek olanda 

Necip Fazıl‘ın idealleĢtirdiği Ġslam Ġnkılabı ve onun tesis edeceği devlet nizamıdır. 

Cumhuriyet yönetiminin hâkimiyet anlayıĢından farklı bir anlayıĢ tesis etmek isteyen 

Necip Fazıl aynı zamanda bu hitabe ile Atatürk‘ün Gençliğe Hitabesi ‘ne de 

alternatif bir hitabe yazma gereği duymuĢtur. Cumhuriyet yönetimine, zihniyetine ve 
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devrimlerine olan olumsuz bakıĢı onu buna iten temel etkendir. CHP‘nin tek parti 

iktidarı döneminde dinle ilgili yapılan inkılapların Necip Fazıl‘ın düĢünce dünyası 

üzerinde önemli tesisi bulunmaktadır. Necip Fazıl eserlerinde cumhuriyet 

devrimlerini sıklıkla eleĢtiren bir yazardır. Necip Fazıl bu bağlamda CHP ve yönetici 

kadrosunu din düĢmanı, Allah düĢmanı olarak görür. Laiklik karĢıtı olmasından 

dolayı laikliğin tesisi için alınan her türlü karar onda tepkiye neden olmuĢtur. Yusuf 

Aydoğdu‘ya göre ―Atatürk‘ün ―Gençliğe Hitabe ‖sindeki mevcut milliyetçi, siyaset 

odaklı, dost-düĢman zıtlığı üzerine oluĢturulan söylem, Necip Fazıl‘da Ġslami gayeyi 

amaç edinen dini motifli bir söyleme dönüĢmüĢtür. Atatürk‘ün hitabesinde özellikle 

savaĢtan yeni çıkmıĢ bir ülkenin yaĢadığı olaylardan ders alınması, ülke ne Ģartta 

olursa olsun esas olanın ülkenin istikbalini ve bağımsızlığı koruması gerektiği 

vurgusu ön plana çıkmaktadır. Bu hitabe, Türk Ġstiklalini, Türk Cumhuriyeti‘ni 

korumayı esas vazife gören metin, ulusçu, aklı ve bilimi merkeze alan Yeni 

Cumhuriyetin en temel yol haritalarını belirleyen bir metindir.‖ (Aydoğdu, 2018: 

1621-1623). Necip Fazıl‘ın Ġslam Ġnkılabında esas eski düzeni yıkmak ve yeni 

nizamı kurmaktır. Bu yeni nizamı kuracak ve sancağını dalgalandıracak olan ise bu 

gençliktir. 

M.T.T.B, Ülkü Ocakları, Aydınlar Ocağı gibi sağcı gençlik yapılanmalarının 

birçoğu ile teması olan ve onlar üzerinde etki kabiliyeti bulunan Necip Fazıl birçok 

platformda bu ayrıĢık yapılanmaların birleĢmeleri, bütünleĢmeleri ve güç birliği 

yapmaları gerektiği inancını vurgular. Necip Fazıl bu gençlik yapılanmaları 

arasındaki çekiĢme ve çatıĢmaları düĢman karĢısında kaybedilen cephe olarak görür. 

Necip Fazıl Komünizm manifestosunda yer alan ―‖ Dünya proleterleri birleĢiniz!‖ 

söylemini ―Ey Anadolu Gençliği birleĢiniz!‖ Ģeklinde değiĢtirir ve mukaddesatçı 

Anadolu gençliğini tek çatı altında toplamak ister. 
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Müslüman Anadolu gençliği! BirleĢiniz! Gerçek Ġslâmlığın bu sahada 

ruhu kurtarıcı ve muvazeneyi kurucu hakikatini bütün insanlığa arz ederek, 

her haliyle yeni ve güzel örneği nefsinizde çizgileĢtiriniz, renklendiriniz, 

maddeleĢtiriniz! Ve dünyaya haykırınız: ―Ben Ġslam‘ın gerçeğindeyim ve 

gerçek Ġslâm bende!‖ 20. Asır tufanında kurtulmak isteyen, Nuh‘un yeni 

gemisine buyursun!‖  

Evet, ey yeni gençlik! Sana düĢen, bu tayfun ve kasırga asrında Nuh‘un yeni 

gemisini kızağa koymaktır. 

Hak yardımcın olsun! ( Kısakürek, 1985: 106). 

 

Necip Fazıl için davanın taĢıyıcı olan olan gençliği ihmal etmek ya da yok 

saymak hiçbir dava ve ideal için mümkün değildir. Kendisini yepyeni bir nesil 

yoğurmakla mükellef gören Necip Fazıl bu nedenle gençliğin maya tutması için 

eserleri, tiyatroları, hitapları ve konferanslarıyla elinden gelen tüm mücadeleyi 

vermekten geri durmamıĢ, gençliğin sahip olması gereken vasıfları belirleyip, 

gençliğe yön vermek ve yükümlülüklerini belirtmek için büyük çaba göstermiĢtir. 
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4.SONUÇ 

 

Necip Fazıl‘ın eserleri üzerinde yapılan okumalarda ön plana çıkan esas 

Ġslam‘dır. Ġslam Necip Fazıl‘ın uğruna mücadele verdiği davadır. Tüm bozuluĢ, 

gerileyiĢ ve çöküĢü Ġslam‘dan uzaklaĢmaya, Ġslam‘ı hakkıyla anlayamamaya, hatta 

ham softa ve kaba yobazlardan dolayı yanlıĢ anlamaya bağlar. Doğunun batının 

üstünlüğündeki sırı tam anlamıyla anlayamadığını, batının geliĢimine neden olan tüm 

etkenlerin aslında Ġslam‘da olduğunu ve Rönesans gibi madde hâkimiyetine neden 

olan hareketlerin aslında Ġslam ülkesi tarafından yapılması gerektiğini savunur. 

Tarihi akıĢ içinde Ġslam‘dan kopuĢa bağladığı gerilemeler ona göre Cumhuriyet 

dönemindeki Ġslam karĢıtı devrimlerle son aĢamaya ulaĢmıĢ ve ortaya yıkılması 

gereken bir nizam çıkmıĢtır. ĠĢte tam bu noktada Necip Fazıl bu düzeni yıkacak bir 

Ġslam inkılabını örgüleĢtirir. Bu inkılaptan toplumsal, ekonomik ve siyasal yapı 

tamamen Ġslami esaslar çerçevesinde yeniden Ģekillendirilir. Öngördüğü inkılabı 

Büyük Doğu Dergisi‘nde yer alan  ―Ġdeolocya Örgüsü‖ baĢlıklı yazılarıyla en ince 

ayrıntıya kadar sistematik hale getirir. Ġnkılapla tesis edilecek devlet nizamı, 

oluĢturulacak yönetim birimleri, prensipleri, hukuk yapısı, emir ve yasaklar, 

kanunlar, kurumlar ve tasfiye edilecekler tek tek belirlenir. Necip Fazıl‘ın ütopik 

devlet yapılanması aslında mevcut yönetime alternatif olarak dizayn edilmiĢ bir 

yönetim Ģeklidir. Necip Fazıl cumhuriyet yönetimine alternatif olarak totaliter-

Ģeriatçı bir yönetim modeli öngörmektedir. Necip Fazıl her ne kadar gençlik 

yıllarında kumar alıĢkanlığı ve rahat bir hayat tarzı içinde yaĢamıĢ olsa da MürĢidi 

Abdulhâkim Arvasi ile tanıĢmasından sonraki hayatında Ġslam temel nokta halini 

almıĢtır ve bundan sonraki mücadelesi hep bu minvalde seyretmiĢtir.  

Necip Fazıl‘ın Ġslam ile ilgili düĢünceleri ıĢığı altında Ġslam Ġnkılabı ile 

tasarlamak istediği devlet ve toplum yapısı dikkate alındığında Necip Fazıl‘ın 

kendisinin de ifade ettiği gibi antikapitalist, antikomünist, anti liberal, 

antidemokratik, antifaĢist olduğu net bir Ģekilde görülmektedir. Necip Fazıl birçok 

siyasi parti, sivil toplum kuruluĢu ve gençlik yapılanmaları tarafından Üstad olarak 

kabul edilmektedir. Laikliği Türkiye‘de uygulanabilir görmeyen, Ģeriatçıyım 

demekten çekinmeyen, bireysel özgürlüğü benimsemeyen, kadınların günümüz 

demokratik düzendeki yerini ve haklarını doğru bulmayan Necip Fazıl‘ın bazı 
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düĢünce ve ifadelerinin kendisini Üstad olarak gören kesimlerce kabul edildiği fakat 

davasının esasını oluĢturan bazı düĢüncelerinin ise kabul görmediği ya da yeterince 

bilinmediği görülmektedir. Necip Fazıl‘ın tesis etmek istediği Ġslam inkılabı 

devletinde seçimle iĢ baĢına gelmiĢ bir parlamento söz konusu değildir. Onun yerine 

toplumdaki önceden belirlenmiĢ erdemli kiĢilerden oluĢturulmuĢ bir Yüceler 

Kurultayı vardır. Toplumdaki erdemli kiĢilerden oluĢan aristokratik bir yapıyı uygun 

gören Necip Fazıl‘ın demokratik yollarla halk tarafından seçilmiĢ bir yapıya sıcak 

bakmadığı anlaĢılmaktadır. Günümüz Türkiye‘sinde gerek siyasal hayatta, gerek 

ekonomik hayatta, gerekse sosyal hayatta ön plana çıkan ve güç kazanan kadın ile 

Necip Fazıl‘ın düĢünce dünyasındaki kadının yerinin paralellik arz etmediği aksine 

zıtlıklar barındırdığı görülmektedir. Necip Fazıl için kadının yeri ev iken, günümüz 

siyasi partilerinin birçoğunun savunduğu politikalarda kadın erkek eĢitliği vurgusu 

ön plana çıkmaktadır. Türk siyasal hayatında her geçen gün güçlenen kadın Necip 

Fazıl‘a göre zorunlu alanlar dıĢında çalıĢmayacak ve sınırlı bir sayının dıĢında 

yükseköğrenim görmeyecektir. Kadına bakıĢı açısı değerlendirildiğinde Necip Fazıl‘ı 

Üstad olarak kabul eden kesimlerin bu konuda Necip Fazıl‘la tamamen aynı fikirde 

olmadıkları anlaĢılmaktadır. 

Gerek yaĢadığı dönemdeki gerekse sonrasında yetiĢen nesiller üzerinde 

etkiler bırakan Necip Fazıl‘ın Ģiirleri ve hitapları günümüzde hala birçok kesim 

tarafından slogan olarak kullanılmaktadır. Ülkemizi son 17 yıldır yöneten kendini 

Muhafazakâr Demokrat olarak tanımlayan ve merkez sağda yer alan Adalet ve 

Kalkınma Partisi‘nin birçok yetkilisi ve destekçisi tarafından Necip Fazıl Üstad 

olarak kabul edilmekte ve lider kadrosunun hitap ve konuĢmalarında Necip Fazıl‘ın 

Ģiir ve sözleri, kitleleri coĢturmak ve etkilemek için sıklıkla kullanılmaktadır. Necip 

Fazıl için her yıl düzenlenen anma törenlerinle CumhurbaĢkanı bizzat katılmakta ve 

Necip Fazıl‘ı Üstad olarak benimsediğini her platformda dile getirmektedir. Necip 

Fazıl‘ın eserlerini okuyan ve hitaplarında ondan Ģiir ve bölümler okuyan 

CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan‘da da etkiler bıraktığı söylenebilir. Necip 

Fazıl gerek Sultan Abdulhamithan gerekse Adnan Menderes‘in yumuĢak 

mizaçlarının kurbanı olduklarını dile getirmekte ve eserlerinde bu durumu 

eleĢtirmektedir. Adnan Menderes‘e 1960 askeri darbesi öncesinde ―Ya ol, ya öl!‖ 

çağrısında bulunan ülkenin mevcut durumunda radikal kararlar almaktan 
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çekinmemesi yönünde telkinlerde bulunan Necip Fazıl‘a göre Adnan Menderes bu 

yumuĢak mizacının kurbanı olmuĢtur. Ġyi bir Necip Fazıl okuru olan ve Necip Fazıl‘ı 

Üstad olarak kabul eden CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın son yıllarda 

yaĢanan olaylar karĢısında gösterdiği tutum ve davranıĢları dikkate alındığında Necip 

Fazıl‘ın ―Ya ol ya öl!, Ya hep, ya hiç!‖ düsturlarını özümsediği ve kriz dönemlerinde 

radikal kararlar almaktan çekinmediği görülmektedir. Nitekim CumhurbaĢkanı 13 

Temmuz 2017 tarihinde kiĢisel sosyal medya hesabı üzerinden ―Ya olacağız, Ya 

öleceğiz!‖ paylaĢımında bulunmuĢtur.
7
 CumhurbaĢkanının hitaplarından sıklıkla 

Necip Fazıl‘dan alıntılar yapması ve Ģiirlerini okuması Necip Fazıl‘ın kendisinden 

sonraki nesiller üzerinde bıraktığı etki açısından önemlidir. 

Gelecek nesillerin yetiĢtirilmesi için emek ve gayret sarf eden, onları 

geleceğin mimarı olarak gören Necip Fazıl‘ın günümüz gençliğinde bıraktığı etki 

açısından değerlendirmek gerekmektedir. Kendi dönemindeki gençlik üzerinde 

bıraktığı etki bugün kendini göstermektedir. Günümüz gençliğinin ise o dönemki 

gençlik kadar ideolojik bir bağlantı içinde olmadığı ve dünyaya çok daha farklı bir 

bakıĢ açısıyla baktığı görülmektedir. Kendi döneminde susmayan ve susturulamayan 

bir kalem olan Necip Fazıl‘ı yattığı hapisler, geçirdiği soruĢturmalar davasından alı 

koymayı baĢaramamıĢtır. Yine aynı dönemde zorluklarla karĢı karĢıya kalmıĢ, sol 

kesim üzerinde etki bırakan ve günümüzde hala etkisini sürdüren bir diğer kalem 

Nazım Hikmet‘tir. Hala Necip Fazıl ve Nazım Hikmet gibi Ģair ve fikir adamlarının 

sağ ve sol kesimlerce sıklıkla ön plana çıkarılması, Necip Fazıl ve Nazım Hikmet 

gibi sağ ve sol yapılanmaları etkisi altından tutabilen, onları yönlendirebilme gücüne 

sahip fikir adamlarının yeterince yetiĢtirilemediğinin bir göstergesi olmaktadır.  

Toplumu ile devleti Ġslami çerçeve içine almayı hedefleyen bir ideal 

benimseyen Necip Fazıl, Ġslam inkılabıyla mevcut yönetim anlayıĢını ve bu inkılabı 

gerçekleĢtirip devam ettirecek olan gençliği dizayn etme amacı doğrultusunda 

hareket etmiĢtir. Necip Fazıl Cumhuriyet Türkiye‘sinin resmi ideolojisine alternatif 

bir Ġslamcı nesil yetiĢtirme çabası gütmüĢtür. Amaçladığı Ġslam Ġnkılabının 

gerçekleĢmesi ve devamlılığı için gençler tarafından benimsenmesi gerektiğinin 

                                                           
7
 https://mobile.twitter.com/RT_Erdogan/status/885567007982223360 (EriĢim Tarihi: 

16.06.2019) 

https://mobile.twitter.com/RT_Erdogan/status/885567007982223360
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farkında olan Necip Fazıl yazılarında, konferanslarında, hitabelerinde, eserlerinde ve 

söyleĢilerinde sözü hep gençlere getirmiĢtir. Birçok yazı ve konuĢmalarına ―Aziz 

Gençler‖, ―Bir Gençlik, Bir Gençlik, Bir Gençlik‖ ―Anadolu Gençliği‖, ―Beklenen 

Nesil‖ gibi baĢlık ve nidalarla baĢlaması Necip Fazıl‘ın temel muhatabının gençler 

olduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir. Necip Fazıl‘ın öngördüğü ideal gençlik 

mevcut ülke gençliğine alternatif mukaddesatçı ve milliyetçi bir gençliktir. Necip 

Fazıl‘ın ideal gençliği;  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed‘i örnek alan, Kur‘an 

ve hadisten ayrılmayan muhafazakâr olduğu kadar yenilikçi, yaĢadığı zamanın ve 

mekânın idrakinde olan bir gençliktir. Ġslam Ġnkılabının genci ahlaki duruĢu, karakter 

özellikleriyle de örnek bir Ģahsiyettir. Necip Fazıl‘a göre; sağlam, samimi, ne 

yaptığını bilen, rotasını çizmiĢ, toplumun bir adım ilerisinde olan birey, zamanla 

toplumu harekete geçirecek ve toplumsal dönüĢümü sağlayacaktır. Günümüzde 

Necip Fazıl‘ın söylemlere ve gençlik yapılanmalarına tesirine bakıldığında Necip 

Fazıl‘ın ideal gençlik tasavvurunun yıllar sonra Türk siyaset ve düĢünce dünyasında 

önemli ölçüde karĢılık bulduğu görülür. 

Necip Fazıl tesis etmek istediği Ġslam inkılabı ve bu çerçevede yoğurmaya 

gayret sarf ettiği gençlik Türk siyasal hayatında bir karĢılık bulmuĢtur. Günümüzün 

birçok siyasi gençlik yapılanmaları ve liderleri üzerindeki etkisi dikkate alındığında 

Necip Fazıl‘ın düĢüncelerinin tamamıyla olmasa da farklı açılardan etkiler 

doğurduğu ve gerçekleĢtiği görülmektedir. Bu nedenle Necip Fazıl, Ģair ve sanatçı 

kimliğinin yanında, geleceği doğru okuyan, toplumda derin izler bırakan önemli bir 

ideolog ve dava adamı olarak bundan sonraki süreçte de Türk edebiyat, düĢünce ve 

siyaset dünyasında etkisini sürdürecektir. 

 

 

 

 

 

 



                                                    

110 
 

KAYNAKÇA 

Akın, M.H. (2014), ―Muhafazakâr Siyasal Kültürde Bir Sembol Olarak Necip Fazıl 

Kısakürek‖, Muhafazakar Düşünce Dergisi, 10 (39), 31-42. 

Aydoğdu, Y. (2018).  ―Necip Fazıl Kısakürek‘te Gençliğe BakıĢ ve Ġdeal Gençlik Tasarımı‖. 

e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 10 (4) , 1615-1616. 

Aytepe, M. (2016). ―DoğuĢundan Günümüze Ġslamcılığın Türkiye Seyri: Bir Sınıflandırma 

Denemesi‖, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 

169-199.   

Baz, Ġ. (2003). ―Necip Fazıl Kısakürek (ö. 1983) ve Tasavvuf‖, Tasavvuf İlmi ve Akademik 

Araştırma Dergisi, 10, 331-341. 

Berkes, N. (2011). Türkiye’de Çağdaşlaşma, (16.Basım), Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 

Bora, T., Gültekingil, M. (Editörler). (2005). Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 6 

İslamcılık (2.Basım), Ġstanbul: ĠletiĢim Yayıncılık. 

Bora, T., Gültekingil, M. (Editörler). (2008). Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 4 

Milliyetçilik (3.Basım), Ġstanbul: ĠletiĢim Yayıncılık. 

Boz, D. (2012). “Büyük Doğu’nun Mustarip Ruhu Necip Fazıl Kısakürek” 

KahramanmaraĢ: KahramanmaraĢ Belediyesi.  

Çaha, Ö., ġahin, B. (2013). Dünyada ve Türkiye’de Siyasal İdeolojiler, Ankara: Oriaon 

Kitabevi. 

Çaha, Ö. (1999). Sivil Toplum, Aydınlar ve Demokrasi, Ġstanbul: Ġz Yayıncılık. 

Çebi, H. (1987). Bütün Yönleriyle Necip Fazıl Kısakürek’in Şiiri, Ankara: Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Yayınları. 

Çetin, N. (2014). ―Necip Fazıl‘ın Abdülhakim Arvâsî‘yi Tanıması ve Tasavvufî 

DüĢünceleri‖, Turkish Studies Dergisi, 9 (11), 171-192. 

Çoban, F. (2015). ―Ġslamcılığın Fikri TaĢıyıcısı Olarak Türkiye Siyasi Hayatında Necip 

Fazıl.‖ Mülkiye Dergisi, 39 (3), 59-87. 



                                                    

111 
 

Duran, B., Aydın, C. (2016). ―Modern Ġslamcılık DüĢüncesinin Rakip  Oksidentalizmleri: 

Necip Fazıl Kısakürek ve Nurettin Topçu‘da Hıristiyanlık,  Batı ve ÇağdaĢlık 

AnlayıĢı‖, (Çev: D. Koçyiğit),  FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri 

Dergisi, 7, 308-335. 

Duran, B. (2004). ―Cumhuriyet Dönemi Ġslamcılığı‖,  Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, 

C.6, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları. 

Güdek, O. (2005). ―Necip Fazıl‘ın Visal Adlı ġiiri‖, Edebiyat Otağı Dergisi, 6, 18-26. 

Kabaklı, A. (1995). Sultanü’ş Şuara Necip Fazıl (1.Basım), Ġstanbul, Türk Edebiyat Vakfı 

Yayınları. 

Kaplan, R. (2005). ―Necip Fazıl‘ın ġiirinde ―Varlık‖ın Metafizik Dünyası (1922-1939)‖, 

Hece Dergisi Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı. 9 (97), 198-210. 

Kaplan, A. (2003). İşte Necip Fazıl (1.Basım). Ġstanbul: Türkav Yayınları. 

Karadeniz, A. (2005). ―Büyük Doğu‘nun Siyaset, Toplum ve Devlet Tasarımı: Ġdeolocya 

Örgüsü‖, Hece Dergisi,  Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı, 97, 16-

23.  

Kısakürek, N.F. (1935). Tohum (12.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F.(1935a). ―Sanat Hakkında‖, Varlık Dergisi, 3 (52), 50-51. 

Kısakürek, N.F. (1936a). ―Kitap Mecmua Gazete‖, Ağaç Dergisi. 1 (3), 12. 

Kısakürek, N.F. (1936b). ―Kitap Mecmua Gazete‖, Ağaç Dergisi. 1 (4), 12. 

Kısakürek, N.F. (1936c). ―Manzara 3‖, Ağaç Dergisi. 1 (6), 2-3. 

Kısakürek, N.F. (1936d). ―Manzara 4‖, Ağaç Dergisi. 1 (7), 2. 

Kısakürek, N.F. (1936e). ―Manzara 5‖, Ağaç Dergisi. 1 (8), 1-3. 

Kısakürek, N.F. (1936f). ―Beklenen Sanatkar‖, Ağaç Dergisi. 1 (9), 4-6. 

Kısakürek, N.F. (1936g). ―Kitap Mecmua Gazete‖, Ağaç Dergisi. 1 (10), 15. 

Kısakürek, N.F. (1936h). ―Beklenen Sanatkar‖, Ağaç Dergisi. 1 (11), 4-6. 

Kısakürek, N.F. (1936ı). ―Beklenen Sanatkar‖, Ağaç Dergisi. 1 (12), 4-6. 



                                                    

112 
 

Kısakürek, N.F. (1936i). ―Beklenen Sanatkar‖, Ağaç Dergisi. 1 (13), 4-6. 

Kısakürek, N.F. (1936j). ―Beklenen Sanatkar‖, Ağaç Dergisi. 1 (14), 4-6. 

Kısakürek, N.F. (1936k). ―Beklenen Sanatkar‖, Ağaç Dergisi. 1 (15), 4-6. 

Kısakürek, N.F. (1936l). ―Beklenen Sanatkar‖, Ağaç Dergisi. 1 (16), 4-6. 

Kısakürek, N.F. (1936m). ―Beklenen Sanatkar‖, Ağaç Dergisi. 1 (17), 4-6. 

Kısakürek, N.F. (1938). Bir Adam Yaratmak (28.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1940). Parmaksız Salih (13.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1947). ―Yuf‖, Borazan Dergisi, 1(1-2-3), 1. 

Kısakürek, N.F. (1950a). ―Ġslam Ġnkılabı, Müsbet Bilgiler‖, Büyük Doğu Dergisi. 6 (23), 2. 

Kısakürek, N.F. (1950b). ―Ġslam Ġnkılabı, Ġçtimai Faaliyet‖, Büyük Doğu Dergisi. 6 (25), 2. 

Kısakürek, N.F. (1950c). ―BaĢyücelik Emirleri-Ecnebi Mütehassıs‖, Büyük Doğu Dergisi. 

6(40), 2. 

Kısakürek, N.F. (1950d). ―TavĢanlıda Verilen AçılıĢ Hitabesi ‖, Büyük Doğu Dergisi. 6 

(28), 6. 

Kısakürek, N.F. (1954). ―Malatya Müdafaası‖, Büyük Doğu Dergisi.  (7), 13. 

Kısakürek, N.F. (1962). Çile (67.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1964). İman ve Aksiyon (26.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1964a). ―Solo‖, Büyük Doğu Dergisi. 21 (1), 2-15. 

Kısakürek, N.F. (1964b). ―Beklediğimiz Ġnkılap-Esas‖, Büyük Doğu Dergisi. 21 (3), 2. 

Kısakürek, N.F. (1964c). ―Beklediğimiz Ġnkılap-Vasıta‖, Büyük Doğu Dergisi. 21 (5), 2. 

Kısakürek, N.F. (1964d). ―b.d‖, Büyük Doğu Dergisi. 21 (8), 9. 

Kısakürek, N.F. (1964e). ―Cepheler- Kaba Softa ve Ham Yobazlar Sınıfı‖, Büyük Doğu 

Dergisi. 21 (9), 2. 

Kısakürek, N.F. (1968). İdeolocya Örgüsü (22.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 



                                                    

113 
 

Kısakürek, N.F. (1969a). Son Devrin Din Mazlumları (32.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1969b). Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık (15.Basım). Ġstanbul: B.D. 

Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1969c). Müdafaalarım (8.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1973a). Moskof (11.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1973b). Türkiyenin Manzarası (13.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1975). Babıali (20.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1976a). Sahte Kahramanlar (24.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1976b). Rapor 1/2 (5.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1977-79). Rapor 3/4 (22.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1978). Doğru Yolun Sapık Kolları (13.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1979). Rapor 5/6 (6.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1980a). Rapor 7/8 (6.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1980b). Rapor 9/10 (5.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1980c). Rapor 11/13 (6.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1982). Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu (25.Basım). Ġstanbul: B.D. 

Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1983). Tasavvuf Bahçeleri (9.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1985). Dünya Bir İnkılap Bekliyor (13.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1989). Çerçeve I, (3.Basım). Ġstanbul, B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1992). Hücum ve Polemik (7.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1995a). Baş Makalelerim 1 (5.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1995b). Baş Makalelerim 2 (3.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1995c). Baş Makalelerim 3 (5.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 



                                                    

114 
 

Kısakürek, N.F. (1998a). Tanrı Kulundan Dinlediklerim, Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1998b). Öfke ve Hiciv (7.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1999a). Hitabeler(7.Basım), Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (1999b). Hadiselerin Muhasebesi I (4.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (2003a). Hadiselerin Muhasebesi II (3.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (2003b). Hadiselerin Muhasebesi III (3.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (2009). Konuşmalar, Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (2010). Çerçeve IV, (4.Basım), Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (2013). O ve Ben, (32.Basım).   Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kısakürek, N.F. (2014). Büyük Doğu Cemiyeti, (2.Basım). Ġstanbul: B.D. Yayınları. 

Kocahanoğlu, O.S. (1983). Türk Edebiyatında Necip Fazıl Kısakürek. Ġstanbul: Ağrı 

Yayınları. 

Kurt, Ġhsan. (2000). Çiledeki İnsan Necip Fazıl, (2.Basım). Ankara:  Nobel Yayınları. 

Lewis, Bernard. (2004). Modern Türkiye’nin Doğuşu, (9.Basım). (Çev: M. Kıratlı), 

Ankara: Türk Tarih Kurumu. 

MaviĢ, N. (2017). Türkiye'de İslamcılığın Değişen Siyasal Dili: 1990'lı Yıllarda İslamcı 

Dergiler. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ankara. 

Miyasoğlu, M. (1999). ―Necip Fazıl Kısakürek‖. Ankara: Akçağ Yayınları. 

Okay, M.O. (2014). Necip Fazıl, (2.Basım). Ġstanbul: Dergâh Yayınları. 

Okay, M.O. (2002). ―Necip Fazıl Kısakürek‖, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 25, 485-488. 

Öz, A., Kara., Ġ. Ertuğrul, A. (2015). Necip Fazıl Kitabı “Kalır Dudaklar Şarkımız Bizim”, 

Ġstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları.  

Öz, A., Kara., Ġ. (2013). Türkiye’de Islâmcılık Düşüncesi ve Hareketi Sempozyum 

Tebliğleri, Ġstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları. 



                                                    

115 
 

Özdamar, Mustafa, (1997). Üstâd Necip Fazıl, Ġstanbul: Kırk Kandil Yayınları. 

Özdenören, Rasim. (1983).  ―Necip Fazıl Kısakürek (KiĢiliği Üzerine Notlar)‖, Mavera 

Dergisi, 80-81-82.  

Özmen, Ö, (2016). ―Necip Fazıl Kısakürek ġiirinde Tasavvuf‖, Kültürlerarası İletişim  

Öğrenci Sempozyumu 15-16 Ekim Bildiriler Kitabı, GümüĢhane: GümüĢhane 

Üniversitesi Yayınları. 143-154. 

Sert, Ġ. (2005). ―Fikir Öfkesiyle Kavrulan Bir Ömür‖, Hece-Aylık Edebiyat Dergisi  

(DüĢünce, Tarih ve Bir Coğrafya Tasarımı Olarak Büyük Doğu ve Necip Fazıl 

Kısakürek Özel Sayısı), 97,  

ġahsuvaroğlu, L. (2013). Necip Fazıl, Ankara: Alternatif Yayınları.  

ġenocak, Ġ. (2016). Büyük Doğu Çağına Doğru, Ġstanbul: Hüküm Kitap Yayınevi. 

Tayhani, Ġ. (2009). ―Türkiye Cumhuriyeti‘nin Temeli: Laiklik‖, Ankara Üniversitesi Türk 

İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 43, 517-529. 

Tuna, F., Yılmaz., E. Yorulmaz, H. (2013). 30 Necip Fazıl, Konya: Erman Ofset.  

Türk Dil Kurumu. (1969). Türkçe Sözlük (Genişletilmiş Baskı). Ankara: TDK. 

Uludağ, S. (2012). Tasavvuf ve Terimler Sözlüğü, , Ġstanbul: Kabalcı Yayıncılık. 

Yazır, E.H.(2011). Kur’an-ı Kerim Türkçe Meali, Ġstanbul.  

Yıldırım, E. (2014). ―Cumhuriyet Ġslâmcılığının Kurucularından Necip Fazıl Kısakürek 

‖Umman Dergisi, 239, 44-63. 

Yıldırım, E. (2016). İslamcılığın İki Kurucu Mehmet Akif - Necip Fazıl (1.Basım). 

Ġstanbul: Pınar Yayınları. 

https://www.necipfazilodulleri.com/necip-fazil-hayati (EriĢim Tarihi: 16.05.2019). 

https://www.nfk.com.tr/hayati (EriĢim Tarihi: 15.05.2019). 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5cd566

60e5ba24.32176646 (EriĢim Tarihi: 18.05.2019). 

https://islamansiklopedisi.org.tr/islam#1-etimoloji-ve-tanim (EriĢim Tarihi: 18.05.2019). 

https://www.necipfazilodulleri.com/necip-fazil-hayati
https://www.nfk.com.tr/hayati
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5cd56660e5ba24.32176646
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5cd56660e5ba24.32176646
https://islamansiklopedisi.org.tr/islam#1-etimoloji-ve-tanim


                                                    

116 
 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-necip-fazil-ile-

olan-anisini-anlatti-27506507 (EriĢim Tarihi: 16.06.2019). 

 

 

 

 

 

  

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-necip-fazil-ile-olan-anisini-anlatti-27506507
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-necip-fazil-ile-olan-anisini-anlatti-27506507


                                                    

117 
 

ÖZGEÇMĠġ 

 

KiĢisel Bilgiler 

Soyadı, Adı     : ġafak Geyik      

Uyruğu : T.C 

Doğum Tarihi ve Yeri : 1980/Van 

Telefon : 0533 373 28 34 

E-mail : safakgeyik@gmail.com 

Eğitim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derece Eğitim Birimi 

 

 

Mezuniyet Tarihi 

Lisans Ġstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Kamu Yönetimi 

           2003 

Lisans Anadolu Üniversitesi Ġktisat Fakültesi            2007 

Önlisans Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü            2019 

 

ĠĢ Deneyimi 

Yıl                                                  Yer                                               Görev 

TEDAġ Van Ġl Müdürlüğü                           Van          ġube 

Müdürü 

TEĠAġ 17. Bölge Müdürlüğü                        Van                                             

BaĢuzman 

  

Yabancı Dil 

Ġngilizce



                                                    

118 
 

 


