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 I 

 
ÖNSÖZ 

 

Türk düşünce tarihine bakıldığında, bulunduğu ve kendinden sonraki dönemleri 

etkileyen bir çok mütefekkirin varlığından söz edilebilir. İlim, kültür, medeniyet, 

sanat, felsefe, siyaset, ahlâk gibi alanlarda, her yönden ilerleme kaydedilmesinde, bu 

ilim ve sanat adamlarının gayretlerinin göz ardı edilmesi mümkün değildir. Onlardan 

her biri, bu alanların en az birinde,  takdire şayan uğraşlar ve eserler vermişlerdir. 

Döneminin sorunlarına çözümler sunan, toplumun eğitim, kültür, medeniyet 

bakımından ilerlemesine öncülük eden, ilerleme yolunda bir lokomotif vazifesi gören 

düşünürlerimiz her zaman var olmuştur. 

Necip Fazıl Kısakürek, eserleri, düşüncesi ve dünya görüşüne bağlı 

mücadelesiyle, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında büyük tesir çevresi meydana 

getirmiş bir mütefekkir ve sanat adamıdır. Şairliğiyle şöhret bulan ve “Sultanü’ş 

Şuara” unvanını alan, yazdığı hemen hemen her türde eserleri, gazetecilik ve 

dergiciliği, farklı mekan ve zamanlarda verdiği konferansları ile dikkatleri üzerine 

çeken, savunduğu fikirleriyle döneminde büyük yankı uyandıran ve günümüzde 

tesirini devam ettiren Necip Fazıl Kısakürek’in, düşüncelerini inceleme lüzumu 

ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışmada, Necip Fazıl Kısakürek düşüncesi, özellikle kendi eserlerinden, 

çıkarmış olduğu, “Ağaç, Büyük Doğu ve Borazan” dergi ve gazetelerinden yola 

çıkılarak, sistematik bir biçimde ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu yönde bütün 

eserleri gözden geçirilmiş, dergi ve gazetelerinin orijinallerine ulaşılmış ve sayı sayı 

incelemesi yapılmıştır. Ayrıca Necip Fazıl’ın hayatında ve düşünce sisteminde son 

derece önemli bir yer tutan Abdülhakîm Arvasî Efendi’nin, Necip Fazıl tarafından 

sadeleştirilen “er-Riyâzü’t-Tasavvufiye (Tasavvuf Bahçeleri) ve Râbıta-i Şerife” adlı 
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eserleri de ele alınmış ve Necip Fazıl’ın düşüncesini etkileyen görüşlerine atıfta 

bulunulmuştur. 

Bu çalışmamız bir giriş, iki bölümden meydana gelmiştir: 

Giriş bölümünde, Cumhuriyet dönemi Türk düşünce tarihine genel bir bakış 

yapılmış ve bu dönemde ortaya çıkan bazı düşünce hareketlerinin temel fikirleri 

üzerinde genel bilgiler verilmiştir.  

Birinci bölümde Necip Fazıl Kısakürek’in hayatı, eserleri ile bunların 

içerikleri hakkında kısa bilgiler ve Necip Fazıl’ın tesir çevresi ele alınmıştır.  

İkinci bölümde ise, Necip Fazıl’ın düşünce sistemine genel bir bakıştan sonra, 

onun siyasî görüşleri, tasarladığı ideal devleti ve onun yapısı, milliyetçilik görüşü, 

Doğu ve Batı dünyasını ele alışı, Peygamberlik, ahlâk, hürriyet, demokrasi ve insan 

hakları hakkındaki görüşleri, içinde bulunduğu toplumun ruhu ve idealinde ki toplum 

yapısına dair görüşleri ele alınmıştır. Bu bölümün sonunda da, Necip Fazıl’ın 

tasavvufa yönelişi, tasavvuf ve bazı tasavvufî ıstılahların tanımı ile tasavvufun 

doğuşu, gayesi, mevzuu, tanımı ve vahdet-i vücûd hakkındaki görüşleri ele 

alınmıştır. 

Tezin sonuna ise, çalışmamıza genel bir bakışı içeren sonuç bölümü 

konulmuştur. 

Bu tezin meydana gelmesinde, kıymetli vakitlerini bana ayıran, çalışmam 

esnasında yardımlarını esirgemeyen, her hususta büyük katkı ve desteğini gördüğüm, 

değerli hocam  Prof. Dr. Hayrani ALTINTAŞ’a şükran ve saygılarımı sunar, 

teşekkürü bir borç bilirim. 

İlyas ERSOY 

Ankara - 2007     
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GİRİŞ  

 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK TEFEKKÜRÜ 

 
Türk Düşüncesi Tarihi, tarih boyunca sağlam kaynaklara dayanarak Türklerin, 

sistemli bir şekilde ortaya koydukları öğretileri ve düşüncelerini tasvir eden, Türk 

milletinin düşünce alanındaki başarılarının tarihidir. Türk düşünüşünü anlamak için, 

onun zaman içinde geçirdiği değişimleri bilmek gerekir. Bu tarih, oldukça uzun bir 

zaman dilimini ve geniş bir coğrafyayı içine alır. Bu dönem geniş bir konu 

olduğundan burada üzerinde durulacak olan modern Türk tefekkürüdür.  

Tanzimat ile birlikte modern Türk düşüncesine geçilmiş, bu süreç Cumhuriyet 

dönemiyle devam etmiştir.  Tanzimat’tan biraz önce başlayarak gittikçe daha zaruri 

ve kaçınılması imkânsız bir hal alan Avrupa ile temas neticesinde, Türkler modern 

tefekküre girmeye başlamışlardır. Modern tefekkür deyince, Rönesans’tan başlayarak 

Descartes’ten sonra tamamıyla gelişen Avrupa tefekkürü kastedilir. Bugünkü müsbet 

ilimler, fikir cereyanları, felsefeler, modern tefekkürün eseridirler1. 

Modern Türk tefekkürü, Tanzimat ile birlikte kendi prensiplerini ve usûlünü 

araştırmaya koyulmuştur. Türk tefekkürü bu safhaya bu dönemde girmiştir. Bu 

yüzden, usûl ve prensipler üzerinde düşünerek orijinal bir tefekkür olabilmek için 

lazım gelen çıraklık safhasından geçmemiştir. Bu sebepten Türk tefekkürünün bugün 

içinde bulunduğu devre, modern tefekkürde yaratıcı olabilmek için geçilmesi zaruri 

olan çıraklık devresidir.2 

                                                 
1 Hilmi Ziya Ülken, Türk Tefekkür Tarihi, İstanbul, 1933, c. 1, s. 21–22.   
2 Aynı eser, c. 1, s. 22- 23. 
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Tanzimat, Osmanlı Devletini geri dönmesi mümkün olmayan bir yöne çevirmiş 

ve bu dönemde sosyal problemler üzerine tartışmalar yoğunlaşmıştır. Tanzimat ile 

birlikte Türk fikir hayatı, Batı’ya açılmış bir pencere haline gelmiştir. Oradan pek 

çok fikir memleket hayatına girmiş, tartışılmış, zayıf veya derin akisler bırakmıştır. 

Aynı memleket problemleri birçok açıdan ele alınmış, karşılıklı ithamlar ve 

hücumlara rağmen bu fikirler nesilden nesile geçerek Cumhuriyet Türkiyesi’ne kadar 

gelmiştir. Onların Cumhuriyet devrinde etkisi olmaması imkânsızdır. İfade 

edildikleri günde dinlenmemiş veya susturulmuş fikirlerin bile etkileri, birkaç nesil 

sonra yeniden meydana çıkmıştır3. 

Türk düşünürleri, 19’uncu yüzyılın ikinci yarısı ve 20’nci yüzyılın başında Batı 

düşüncesinin başlıca özelliklerini toplumsal eyleme bağlı olarak tanımışlardır ki 

bunun önemi inkâr edilemez. Batı düşüncesi siyaset felsefesi ve sosyal ilimlerle 

başlamıştır. Bunun sebebini Türkiye’nin gündelik meselelerinin ön planda 

gelmesinde ve buhranlı toplumun soyut düşünceye fırsat bırakmamasında aramalıdır. 

1914’e kadar ard arda inkılâplar, başarısızlıklar, hayal kırıklıkları, sosyal reform 

ihtiyaçları Batı medeniyetinin derin köklerine, asıl felsefî düşünceye nüfuz etmeye 

imkân bırakmamıştır4.  

Ülken’e göre, toplumsal sorunlar düşüncenin gelişmesi ve ilerlemesi yönünde 

bazı olumsuzluklar ortaya çıkarmıştır. Ama toplumu içinde bulunduğu durumdan 

kurtarma arayışları, düşünürleri Batı düşünce akımları ile ilgilenmeye götürmüştür. 

Düşüncelerin toplumsal eyleme aşırı bağlılığı bir kusur bile sayılabilir. Çünkü 

derinleştirilmiş düşünce ancak bu bağımlılıktan kurtulduğu oranda sağlıklı ürünler 

verebilir. Fakat o dönemdeki düşünce yaşamının bütün yüzeyselliğine karşın, 

                                                 
3 Hilmi Ziya Ülken, Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1994, s. 432. 
4 Aynı eser, s. 226- 227.    
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toplumun çağdaşlaşma isteğini göstermesi ve sorunları ortaya koyması açısından 

büyük önem taşımaktadır5. 

Cumhuriyetle birlikte, düşünsel çalışmalar, geniş halk kitleleriyle iletişim 

kurma zorunluluğu, felsefe ve düşünce dilinin yeniden ele alınmasını gündeme 

getirmiştir. Çağdaşlaşmanın, ancak çağdaş kültürün kökenine inmekle 

gerçekleşebileceği ilkesinden yola çıkılarak çeviri faaliyetleri artmaya başlamıştır6. 

1928’de yeni alfabenin kabulü ile Türk eğitiminde olduğu kadar düşünce ve yayın 

hayatında da yepyeni bir döneme girilmiştir. Bu dönemde kültür ve düşünce 

hayatında görülen canlılıkta yeni çevirilerin yapılmasının önemli bir etkisi olmuştur. 

Bu çeviriler sayesinde, her yeni felsefe ve bilim akımı oldukça hızlı biçimde 

Türkiye’ye gelmeye başlamıştır. Birçok felsefeci, düşünür ve yazarın siyasal ve 

toplumsal konulu eserlerinin çevirileri yapılmıştır. Bu dönemde Türkiye’de her çeşit 

dünya görüşünün yer aldığı yayınlar rahatlıkla basılıp satılabilmeye başlamıştır. 

Nitekim Einstein’ın “görelilik kuramı” ve Freud’un psikolojik tahlillerinin 

Avrupa’da açıklanmasının ardından Türkiye’de de bu konularda kitaplar çıkmıştır7. 

Cumhuriyet döneminde, Batı ile temaslar, tercüme faaliyetlerinin giderek 

fazlalaşması, üniversitelerin kuruluşları, çeşitli felsefe dernek ve cemiyetlerinin 

yayınları ile felsefe alanında gelişmeler kaydedilmiş ve düşünce akımları da çeşitlilik 

arz etmeye başlamıştır. Bergsonizm, Diyalektik Materyalizm, Pragmatizm, Felsefî 

İdealizm, Enerjetizm, Varoluşçuluk gibi birçok yeni felsefî akım ortaya çıkmıştır. 

Fakat içlerinden Bergsonizm ve Diyalektik Materyalizm gibi akımlar geniş tesir alanı 

bulmuşlardır. Cumhuriyetin başlarında, yıkılan imparatorluğun enkazı üzerinde 

                                                 
5 Aynı eser, s. 15- 16. 
6 Arslan Kaynardağ, “Felsefe Çalışmaları, Türkiye’de Felsefenin Evrimi”, Cumhuriyet Dönemi 
Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul, 1983, c. 3, s. 766- 769. 
7 Aynı eser, s. 767. 
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ancak iki türlü fikir beslenebilmiştir. Biri, maddî imkânsızlıklar önünde manevî 

kuvvete ve yarı mistik bir ruh hamlesine dayanmak; ikincisi yenilişin doğurduğu 

ümitsizliğe karşı, idealist harekete tepki halinde, maddeye dayanan yeni bir hız 

almaktır. Bunlardan birincisi, Bergson Metafiziği, ikincisi Diyalektik 

Materyalizm’dir. Her iki felsefenin de ortak vasfı, zihinci ağır bir evrim görüşüne 

karşı vaziyet alışları, devrimci ve hamleci oluşları idi. Meşrutiyetin son yıllarında 

daha çok Bergson’un sözü edilmeye başlanmıştır. Kimi düşünürler, Bergson’un 

“yaşama atılımı” kuramını içtenlikle savunmuşlardır8. 

Bunlarla birlikte geri kalmışlığın nedenlerini Doğu’nun soyut kavramlarıyla 

gizemci ve metafizik etkilerinde bulan bazı Türk düşünürleri, “her varsayımın 

geçerliği ancak deneme ve uygulama sonucunda belli olur” 9 diyen pragmacılığı da 

benimsemişlerdi. 

Başka bir fikir akımı da Felsefî İdealizm akımıdır. Bu akım mensupları,  “ fikre 

yeni bir disiplin verme ihtiyacı, ancak Batı felsefesinin klasik geleneklerine 

bağlanmadan doğabilir. Pragmatizm ve Bergsonizm’e karşı, Kant’tan başlayan 

felsefe geleneğini bugünün ihtiyaçlarına göre dirilten filozofları koymak gerekir” 10 

görüşünü savunuyorlardı. 

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki düşünce hareketlerinden biri de Konya’da “Yeni 

Fikir” etrafındaki Bergsonculuğa ve Pragmatizme hücum eden “Enerjetizm” 

hareketidir. Enerjetizm madde ile hatta ruh ile ilgili her şeyi enerji ile 

açıklamaktadır11.                                                                                                                                      

                                                 
8  Ülken, Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 375.  
9  Aynı eser, s. 375. 
10 Kaynardağ, a.g.e,  c. 3, s. 766. 
11 Aynı eser,  c. 3, s. 767. 
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Felsefî akımların dışında, bu dönemde siyasal düşünce akımlarında da 

değişiklik görülmeye başlamıştır. Osmanlı İkinci Meşrutiyet döneminin beş çeşit 

siyasal düşünce akımından, yani Osmanlıcılık, İslâmcılık, Türkçülük, Sosyalistlik ve 

Batıcılık, Türkiye Cumhuriyeti’nde, sadece ilki büsbütün ortadan kalkmış; 

sonuncusu ise, ötekileri bastırarak egemen olmuştur. Cumhuriyetin siyasal düşüncesi, 

esas olarak Batıcılığın türlü yorumları çerçevesinde kalmıştır12.   

Bu dönemdeki düşünce akımlarından olan İslâmcılık, 19 ve 20’nci yüzyılda, 

İslâm’ı bir bütün olarak (inanç, ibadet, ahlâk, felsefe, siyaset, eğitim v.s) yeniden 

hayata hâkim kılmak ve akılcı bir metotla Müslümanları, İslâm dünyasını Batı 

sömürüsünden, esaretten, taklitten, hurafelerden kurtarma; medenileştirme, 

birleştirme ve kalkındırma uğruna yapılan siyasî, fikrî ve ilmî çalışmaların, 

arayışların, teklif ve çözümlerin bütününü ihtiva eden bir harekettir. İslâmcılık için 

İslâm dünyasında “tecdit, ıslah, ihyâ” gibi kelimeler kullanılmaktadır13. 

Bu hareket, Mısır’da Cemaleddin Afganî (1839–1897), talebesi Muhammed 

Abduh (1845–1905), Hindistan’da Seyyid Ahmed Han (1817–1898), Türkiye’de 

“Sırat-ı Müstakîm- Sebilü’r-reşad, Beyanu’l-hak, Volkan” gibi dergilerde kümelenen, 

yazılar ve makaleler yazan kişilerin öncülüğünde ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında 

Filibeli Ahmet Hilmi (1865–1914), Babanzade Ahmed Naim ( 1872–1934), Mehmed 

Âkif Ersoy (1873–1936), Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (1878–1942), Ferid 

Kam (1864–1944), İsmail Hakkı İzmirli (1868–1946) gibi kişiler yer almıştır14.  

Bazı yazarlara göre, Rönesans ve Reform hareketleri, ardından sanayi 

inkılâbını gerçekleştiren Batı dünyasının, maddî ve teknik üstünlük itibariyle İslâm 

                                                 
12 Mete Tunçay, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Siyasal Düşünce Akımları”, Cumhuriyet Dönemi 
Türkiye Ansiklopedisi, c. 7, s. 1924. 
13 İsmail Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, İstanbul, 1986, c. I. s. XV. 
14 Aynı eser, c. I. s. XV. 
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dünyasıyla arasına büyük mesafeler koyması, İslâmcılık düşüncesinin ortaya 

çıkmasındaki hazırlayıcı sebepler arasındadır. Bu dönemde, Batı dünyasının bu 

üstünlüğü sebebiyle Müslümanlar arasında, Batı’ya karşı büyük bir hayranlık ve 

kendilerini küçük görme duyguları hâkim olmaya başlamıştır. Buhran yaşayan İslâm 

dünyasının, içinde bulunduğu bu durumdan nasıl kurtulacağı hakkında, İslâmcılık 

hareketiyle ilgisi olan düşünürler, fikirler geliştirmeye başlamışlardır. Bu fikir 

adamları arasında, “İslâm dünyası niçin bu hallere düştü? Müslümanlar özellikle 

maddî olarak nasıl kalkınabilir? Bugün Batı’nın sahip olduğu ve onlarla kalkınmasını 

sağladığı hürriyet, eşitlik, medeniyet, ilim, fikir hürriyeti gibi değerlere sahip midir, 

yoksa bunlar yeniden mi kazanılacaktır? Akılla İslâmiyet arasında çatışma var mıdır? 

Batı’dan neler alınabilir?” gibi sorular sorulmaya başlanmıştır. Bu sorulara İslâmcılık 

düşüncesini savunan fikir adamları tarafından verilen cevaplarda ana hatlarıyla şu 

özellikler ortaya çıkmaktadır: 

a) Genel olarak onlar, Batı’dan medenî unsurları almak yönü ağır basan kısmî 

bir batılılaşmaktan yana olmuşlardır. 

b) Ardından usûl olarak “seçmeci telifçi” bir yolu benimsediler. Buna göre 

Batı’nın medenî, ilmî, fennî, sınaî üstünlükleriyle İslâm’ın kültürel ve ahlâkî 

özelliklerinin birleştirilmesi gerekmekteydi. Onlar, böyle bir usûlü meşrulaştırmak 

için de; “Batının sahip olduğu bu değerlere İslâm’ın zaten sahip olduğu, fakat 

bunların zamanla unutulduğu veya unutturulduğu, “hikmetin Müslüman’ın yitik malı 

olduğu, onu nerede bulursa alacağı” yönündeki peygamber tavsiyesi” gibi akıl 

yürütmelerinde bulunmuşlardır15. 

                                                 
15 Aynı eser, c. I, s. XVIII- XXII. 
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 İslâmcılık hareketi içerisinde yer alan fikir adamları, İslâmiyet’in ilerlemeye 

mâni olmadığını, gerileme sebebinin İslâm’dan olmayıp Müslümanlardan 

kaynaklandığını, İslâmiyet’in medeniyetin hamisi olduğu görüşlerini savunmuşlardır. 

Onlar siyasî ve fikrî inkılâpların gerçekleşebilmesi için bazı prensipler ortaya 

koymuşlardır: 

1. Müslümanları saf bir inanç sahibi kılmak; bâtıl inanç ve hurafelerden 

kurtulmak. 

2. Eğitim öğretimin ıslahı ve cehaletle, bilgisizlikle, taklitle mücadele etmek; 

müsbet ilimlerin tahsiline önem vermek. 

3. İslâm dünyasında yaygın olan ahlâk anlayışını değiştirmek: Onlara göre, 

Müslümanlar tevekkülü tedbirsizlik, alçakgönüllülüğü pısırıklık, takvayı çekingenlik, 

kanaati teşebbüssüzlük olarak algılar olmuşlardır. Cesaret, şecaat, vakar, gayret 

unutulmuştur. Bu durum İslâm ahlâk anlayışına aykırıdır. 

4. Bâtıl inançların ve hurafelerin kaynaklarından biri olarak görülen, ayrıca 

Müslümanları aktif olmaktan uzaklaştıran bazı tarikatların ıslahı. 

5. Siyasî faaliyetleri hiçbir zaman terk etmemek, aktif bir şekilde bu 

faaliyetlerin içinde bulunmak16. 

Birinci Dünya savaşı bittiğinde, bir İslâm milleti fikri bütün maddî 

dayanaklarını artık kaybetmiş ve İslâmcılıktan geriye miras olarak İslâm’la takviye 

edilmiş bir milliyetçilik kalmıştır. İslâmcıların, halifeliğe ve İstanbul Hükümetine 

rağmen Kurtuluş Savaşına, Millî mücadeleye bütün varlıkları ve içtenlikleriyle 

katılmaları, kısmen Cumhuriyet yönetimine dâhil olmaları da vardıkları yer itibariyle 

bu hususu destekler niteliktedir17. 

                                                 
16 Aynı eser, c. I, s. LXIV- LXVII. 
17 Aynı eser, c. 1, s. XXXI. 
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Bu görüşlerle birlikte modernist, Türkçü ve İslâmcı fikirleri savunanlar vardı. 

Bunlar kurtuluş yolunun İslâmlaşmak, çağdaşlaşmak ve Türkleşmek fikrinde 

birleşmekle mümkün olacağı görüşlerini benimsemişlerdir. Onlara göre, yanlış 

inançlarla ve fikirlerle bunalmış İslam âleminin kurtuluşunun yalnız ilimle, çağdaş 

düşünce ile kuşanmış bir İslâmlıkla ve Türklükle mümkün olabilirdi. Bunlar arasında 

M. Şemsettin Günaltay (1883–1961), Şerafettin Yaltkaya (1879–1949) , Celal Nuri 

İleri (1870–1939) gibi isimler sayılabilir18.  

Bu dönemdeki siyasî görüşlerden İslâmcılık ve Turancılığa tepki hâlinde doğan 

hareketlerden biri de, Mükrimin Halil (1898–1961)’in başlattığı Memleketçilik akımı 

idi. Bu, Anadolu’yu doğacak kültürün kaynağı ve hedefi olarak gören kültürcü ve 

ona siyasî ve fiilî bir şekil vermek isteyen fikrî Anadoluculuktu19. 

19’uncu yüzyıldaki sosyal düşüncenin ileri sürüp de iyi karşılanmayan fikirleri, 

Cumhuriyet devrinde birer birer gerçekleşmeye başlamıştır. Latin harflerinin kabulü; 

arınmış, sade Türkçe fikri, terimlerin kendi dillerinden alınması ve mümkünse 

Türkçeleşmesi; medenî kanunun kabulü; kadınların iş hayatına girmesi gibi konular 

zamanında tartışılmış; ancak Cumhuriyet devrinde gerçekleşmeye başlamıştır.    

Cumhuriyet döneminde, bütün alanlarda olduğu gibi, düşünce hayatında da 

hâlâ yönünü belirleyemeyen bir arayışın sürdüğünü görmekteyiz. Şüphesiz bu devam 

eden bir süreçtir. Düşünürlerin, yazarların, sanatçıların, bilim adamlarının 

düşünceden kültürel alanlara, edebiyattan siyasete kadar birçok ilgisi olmuş, 

arayışları çeşitlilik göstererek sürmüştür. 

İşte bu dönemdeki çeşitli düşüncelerden İslâmcılık akımını benimseyen fikir 

adamlarından biri de Necip Fazıl Kısakürek’tir. Onun özellikle üzerinde durduğu 

                                                 
18 Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 394. 
19 Aynı eser, s. 478. 
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hususlardan biri İslâm’ın özünü iyi anlamak ve onu hayata geçirmektir. O, 

Müslümanların içinde bulunduğu buhranın sebebi olarak İslam’ı anlamamayı ve 

onun özünden uzaklaşmayı  gösterir. Bu sebeple o, İslâm’ın değil, anlayışların 

yenilenmesi gerektiği görüşündedir20. Ona göre, Müslümanların kurtuluşu da buna 

bağlıdır. Necip Fazıl, ayrıca, İslâm’ın manevî ve ahlâkî unsurlarını kaynaştırmış ve 

İslâm’ın özüne sımsıkı sarılmış bir Türk milletinin, önceden olduğu gibi yeniden 

İslâm dünyasını, içinde bulunduğu buhrandan ve sıkıntılardan kurtarabileceği 

görüşünü savunmuştur21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 İdeolocya Örgüsü, İstanbul, 2002, s. 565- 566. 
21Aynı eser, s. 476. 
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I.BÖLÜM 

 

NECİP FAZIL KISAKÜREK 

 

A) HAYATI 

         Necip Fazıl Kısakürek, “O ve Ben, Kafa Kâğıdı, Babıâli, Cinnet Müstatili 

(Yılanlı Kuyudan)”22, gibi kendi hayatını da anlatan kitap ve hatırat türü eserlerinde, 

hayatını en mahrem çizgilerle, çeşitli planlarda ortaya koymuş ve hiçbir yoruma 

imkân bırakmayacak açıklıkta gözler önüne sermiştir. Elbette bunlar tam anlamıyla 

biyografik eserler değildir. Fakat her biri ayrı türlerde yazılmış sanat eserleridir. 

 Necip Fazıl, hayatını, “efendim” dediği Abdülhakim Arvasî Efendi (1860- 

1943)’ye atfen yazdığı “ O ve Ben” adlı eserinde kendi hayatını “Tanıyıncaya kadar 

( 1904–1934)” ve “Tanıdıktan sonra (1934–1943)” şeklinde iki ana bölümde ele 

almıştır. 

 

 a) Tanıyıncaya Kadar (1904–1934) 

        Necip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş’ta 

Cinayet Mahkemesi reisliğinden emekli büyükbabası Mehmet Hilmi Efendi’nin 

konağında doğmuştur. Babası, Hukuk Mektebi mezunu ve bazı memuriyetlerde 

bulunmuş olan Abdülbaki Fazıl Bey, annesi Mediha Hanımdır. Necip Fazıl, ailenin 

ilk çocuğudur. Kendisinin aile kökü, Maraş’lı Kısakürekoğulları soyundan 

Dulkadiroğullarına dayanmaktadır. Asıl adı Ahmet Necip olan Necip Fazıl, çocukluk 

terbiye ve telkinlerini borçlu olduğu, “konağın ruhu, ben de onun ruhuyum dediği”, 

                                                 
22 Bu bölüm için Necip Fazıl Kısakürek’in söz konusu eserleri esas alınmıştır.   
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büyükbabasının himayesinde, dadılar, mürebbiyeler, lalalar, hizmetçiler arasında 

çocukluğunu geçirmiştir. Bu konaktaki izlerin etkisinin eserlerinden bazılarına 

yansıdığı görülmüştür23. Çeşitli okullarda kesintili ve düzensiz bir öğrenim hayatı 

geçirmiş, önce bir Fransız mektebinde, daha sonra bir Amerikan mektebinde, kısa 

sürelerle Büyükdere Emin Efendi Mektebi’nde, Büyük Reşit Paşa Numune ve 

Vaniköy Rehber-i İttihad Mekteplerinde okumuş, Heybeliada Numune Mektebi’nden 

mezun olmuştur. Aynı yıl Heybeliada Bahriye Mektebi’ne yazılmış, burada beş yıl 

okuduktan sonra, mezuniyeti beklerken ilave edilen son sınıf nedeniyle diploma 

almadan mektepten ayrılmıştır. Ancak bu mektebin sanat ve fikir hayatının 

oluşumunda etkisi büyük olmuş, ilk şiirlerini ve nesirlerini burada yazmaya 

başlamıştır. Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Akseki, Hamdullah Suphi Tanrıöver bu 

okuldaki hocalarından bazılarıdır. Edebiyat hocası İbrahim Aşkî Efendi’nin 

teşvikleri, Necip Fazıl’ın daha sonraları tasavvufa yönelmesinde etkili olmuştur.  

 O, 1921 yılında İstanbul Darülfünun Felsefe Şubesine yazılmıştır. 1922’de ilk 

şiirleri “Yeni Mecmua” dergisinde yayımlanmış, bu arada gazeteciliğe de 

başlamıştır. Buradaki öğrenimini tamamlayamadan, devlet bursunu kazanarak felsefe 

tahsili için Paris’e gitmiştir. Ancak, burada da düzenli bir öğrenci olamamış, kısmen 

sanat çevrelerinde bulunmuşsa da, kendini daha çok eğlenceye ve hatıralarındaki 

ifadesiyle “bohem” hayatına vermiştir. 1925’te öğrenim için gönderildiği Paris’ten 

bir yıl sonra dönmüştür. Çeşitli bankalarda muhasebe müdürlüğü ve müfettişliklerde 

bulunmuş, bir Fransız mektebinde, Ankara Devlet Konservatuarı’nda, İstanbul Güzel 

Sanatlar Akademisi’nde ve Robert Koleji’nde dersler okutmuştur. Bu yıllarda değişik 

dergi ve gazetelerde şiirleri ve hikâyeleri çıkmıştır. 1925’te “Örümcek Ağı”, 1928’de 

                                                 
23 Bkz. Kafa Kâğıdı, İstanbul, 1984; O ve Ben, İstanbul, 1978. 
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“Kaldırımlar”ı kitap hâlinde yayımlandıktan sonra, “Kaldırımlar Şairi” diye 

anılmaya başlamış ve bir şair olarak şöhreti 1928’lerden sonra hızla yayılmıştır. 

 

 b) Tanıdıktan Sonra (1934 – 1983) 

 İki devreye ayırdığı hayatının 1934’e kadar olan ilk devresinde Necip Fazıl, 

kendi ifadesi ile “genç şairin bohem hayatını tam bir teslimiyetle sürdürdüğü 

yıllarda”24, kabuk değiştirmekte olan bir cemiyetin problemlerini yaşamış ve bir 

arayış içerisine girmiş ve daha çocukluğunda kafasına takılan çeşitli sorular ve bu 

sorularla gelen sıkıntılar, buhranlar onun yakasını bırakmamıştır. 1934’te bütün 

hayatını, fikirlerini ve ruhunu etkileyen ve bütün bunlarda kendisine yeni bir yön 

verecek olan Seyyid Abdülhakim Arvasî ile tanıştıktan sonra yaşayışı tam olarak 

değişmemişse de, eserlerinde gittikçe berraklaşan tercihler görülmüş, tasavvufî ve 

metafizik konuları işlemeye başlamıştır. 

 Necip Fazıl, içinde bulunduğu ruh sarsıntılarını yansıttığı eserlerinde, tasavvufa 

olan meylini ortaya koymuş ve asıl sanat anlayışının ve sanat istikametinin 1934’ten 

sonra şekillendiğini ve ilk eserleriyle son eserleri arasında muhteva bakımından 

büyük farkların olmasının buna bağlanması gerektiğini belirtmiştir25. Onun zihnine 

takılan ızdıraplar o denli artmıştır ki, kendisi bu dönemde, Gazali’nin geçirmiş 

olduğu manevî buhrana benzer bir şüphe ve iç bunalım geçirdiğini ifade etmiştir26.  

 Fikir çilesinde büyük saygı ve bağlılık duyduğu Gazali’nin çektiği cinsten bir 

çile çektiğini ve “her şeyi o türlü kaybettim ki Allah’ı kazandım27” diyerek gayesine 

                                                 
24 O ve Ben, s. 74 .                                                                                                  
25 Konuşmalar, İstanbul, 1994, s. 193. 
26 Tanrı Kulundan Dinlediklerim, İstanbul, 2004, s.151; Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, 
İstanbul,  1982, s.125- 126; O ve Ben, s.123; bkz. Gazali, “El-Munkızu min-ad-dalal”,  çev. Hilmi 
Güngör, İstanbul, 1990, s. 20-21. 
27 Aynı eser, s. 102 . 
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ulaştığını belirtmiştir. Onun tasavvufla asıl ilişkisi Abdülhakim Arvasî ile tanışması 

ile başlamış ve Gazali’nin geçirdiği gibi bir buhran geçirdikten sonra gerçek bilgiye 

kavuştuğunu ifade etmiştir. Artık Necip Fazıl, 1934 öncesi yaşadığı hayatın 

sıkıntılarından, telaşlarından uzaklaşıp, “her şeyin Allah sevgilisinin bâtınından                                                           

bir feyiz nuru alabilmekten ibaret olduğunu ve o nura teslim olup kurtulduğunu” 28 

ifade etmiştir.  

 Bu arada şiir, hikâye ve tiyatro eserleri arka arkaya çıkmaya başlayan Necip 

Fazıl, 1936’da Ankara’da “Ağaç” adını verdiği ve dönemin önemli sanat ve fikir 

adamlarını yazı kadrosunda bulunduran haftalık bir dergi çıkarmaya başlamış, fakat 

dergi beklenen ilgiyi göremediği için bir müddet sonra kapanmak zorunda kalmıştır. 

1939’da “Son Telgraf” gazetesinde “Çerçeve” başlığı ile günlük yazılar yazmaya 

başlamış ve bu yazılar büyük ilgi çekmiştir. O yıllarda İkinci Dünya Savaşının 

çıkmayacağı yönündeki basın çevrelerindeki genel kanaatin tersine, olayları iyi tahlil 

etmesi sebebiyle muhtemel savaş ile ilgili yorumlar ve tahminlerde bulunan Necip 

Fazıl’ın yazdıkları birer birer gerçekleşince şöhreti iyice artmıştır29. 

 1941’de Neslihan hanımla evlenmiş, üç erkek ve iki kız çocuğu olmuştur30. 

Darülfünun yıllarında ilk şiiri yayımlanan ve gazeteciliğe başlayan Necip Fazıl, 

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

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

hayatına girmiştir. 

 Necip Fazıl, biri Ağaç, diğeri Büyük Doğu, bir üçüncüsü de mizahî karakterde 

Borazan olmak üzere üç derginin sahibi, bunlarda yayınlanan yazılardan pek 

çoğunun muharriri, etrafına devrinin kalburüstü yazarlarını toplayan bir fikir ve 
                                                 
28 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 125-126. 
29 Bkz. Savaş Yazıları I- II, İstanbul, 2006. 
30 Konuşmalar, s. 255. 



 14 

edebiyat otoritesi olarak basın tarihimizde yerini almıştır. 1936’da sanat ve sosyal 

içerikli “Ağaç” dergisinden sonra, 1943’te Türk sanat, düşünce ve siyaset hayatında 

yeni bir hareketin başlangıcı olan, içerisinde sanat, fikir, felsefe, siyaset, edebiyat, 

şiir, hikâye ve dinî konuları ihtiva eden, günlük, haftalık veya aylık mecmua hâlinde 

“Büyük Doğu”yu çıkarmıştır. Kaliteli bir dergi hüviyeti gösteren ve büyük ilgi gören 

“Büyük Doğu”, maddî imkânsızlıklar ve mahkeme kararlarıyla kapatıldığı için 

fasılalı olarak 16 defa çıkmıştır. Büyük Doğu Mecmuası 1978 yılına kadar yayın 

hayatına devam etmiştir31. “Kaldırımlar Şairi”nden sonra Necip Fazıl’ın “Büyük 

Doğucu” unvanıyla ikinci bir lakabı olmuştur. Derginin adı altında ve onun 

sloganları etrafında geniş bir tesir çevresi meydana getirmiş ve “Üstad” diye 

anılmaya başlayan Necip Fazıl, Anadolu’nun birçok şehrini ve Almanya’nın çeşitli 

şehirlerini dolaşarak büyük ilgi uyandıran, geniş halk kitlelerinin katıldığı 

konferanslar vermiştir32.  

 Sanatına sık sık ara verip politikaya atılması, onu üzüntüden üzüntüye 

sürüklemiştir. Taşkın sanatkâr tabiatı ve fikirlerini yansıtan siyasî polemikleri 

yüzünden 1943’den 1970’e kadar birçok defa mahkûmiyetler almıştır33. 

  Necip Fazıl için, 1975’te Milli Türk Talebe Birliği tarafından “Sanat hayatının 

50’inci yılı jübilesi” yapılmıştır. 1980’de, doğumunun 75’inci yıldönümü 

münasebetiyle İstanbul Atatürk Kültür Sarayı’nda, Kültür Bakanlığı’nca “Kültür 

Bakanlığı Büyük Ödülü” verilmiş ve nakdî mükâfatla taltif edilmiştir. Aynı tarihte 

                                                 
31 Bkz.Büyük Doğu Dergisi, İstanbul,1943-1978.  
32 Bkz. İman ve Aksiyon, İstanbul, 1964; Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, İstanbul, 1982; 
Hitabeler, İstanbul, 1996; Konuşmalar, İstanbul,1994; Sahte Kahramanlar, İstanbul, 2003; 
Hesaplaşma, İstanbul, 1985. 
33 Büyük Doğu Dergisi, “21 Yılın Bilançosu”, İstanbul,1964, “Müdafaa”, İstanbul, 1985. 
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Türk Edebiyatı Vakfı tarafından da, “Türkçe’nin yaşayan en büyük şairi” seçilerek 

kendisine “Sultanü’ş Şuara” unvanı verilmiştir34. 

 Bazı edebiyatçı ve bilim adamları Necip Fazıl’ın,  çok yönlü bir fikir ve sanat 

adamı ve her şeyden önce büyük bir şair olduğunu, diğer bütün fikir ve yazı 

faaliyetlerinin bu özelliğinden sonra geldiğini ve yaptığı, yazdığı her şeyin “Şair 

Necip Fazıl” damgasını taşıdığını, onun, Türk dilini güzel kullanan, dilde, ifadede 

mücerredin zirvesine varabilen kişi olduğunu, öfkelerini, polemiklerini, dinî, millî 

temele dayalı açık iddialarını inanç ve fikir motiflerini fıkra, piyes ve hikâyelerine 

koyan Necip Fazıl’ın üstün sanatkârlık gücünün daha büyük veya yoğun olduğu 

ölçülerde şiirinde görüldüğünü ifade etmektedirler35. Necip Fazıl, şiirden başka 

birçok sanat dalında eserler ve yazılar vermiştir. Sanatkârlığı dışında siyasî ve fikrî 

yazılarıyla daha bir şöhret kazanan Necip Fazıl, yakın dönem tarihi ve güncel 

konularda da yazılar yazmıştır36. 

 1983’e kadar şiirler, senaryolar, romanlar, fikir eserleri yazmaya devam eden 

Necip Fazıl, 25 Mayıs 1983’te İstanbul Erenköy’deki evinde vefat etmiştir. Kalabalık 

bir cenaze töreninin ardından Eyüp sırtlarındaki kabristana defnedilmiştir.37 

 

 

 

 

                                                 
34Ahmet Kabaklı, Sultanü’ş Şuara Necip Fazıl, İstanbul, 1995, s. 10; M. Orhan Okay, “Necip Fazıl 
Kısakürek”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Ankara, 2002, c. 25, s. 485- 488, 
35 Ayhan Songar, “Necip Fazıl Kısakürek”, Sultanü’ş Şuara , s. 64; Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı,  
İstanbul, 2002, c. III, s. 607; M. Orhan Okay, Necip Fazıl Kısakürek, Ankara, 1987, s. 2. 
36 Bkz.”Çerçeve” başlığı ile  Büyük Doğu’da yazmış olduğu yazılar. Bunlar ayrı ciltler halinde  BDY 
tarafından Çerçeve I-V adı altında yayınlanmaktadır.  
37 Muzaffer Doğan, Suffe Kültür ve Sanat Yıllığı, Necip Fazıl Armağanı, İstanbul, 1984, s. 143-
560; Mustafa Miyasoğlu, Necip Fazıl Kısakürek, Ankara, 1999, s. 142. 
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B) ESERLERİ 

 

 Necip Fazıl Kısakürek, çok yönlü bir düşünce ve sanat adamıdır. O, şiir, 

hikâye, tiyatro, roman, senaryo romanları, hatırat türü, fikrî, edebî, tarihî, dinî 

incelemeler, monografiler ile sadeleştirdiği eserlerle beraber birçok alanda yazılar 

yazmış ve eserler vermiştir. Bununla birlikte değişik birçok yerde verdiği konferans 

ve hitabeleri de kitap hâlinde yayımlanmıştır. Çıkarmış olduğu dergiler de onun 

farklı bir yönünü ortaya koymuştur. 

 Necip Fazıl, 100’ün üzerinde eser vermiş, vefatından sonra bazı eserleri 

yeniden derlenmiş veya bazıları da bir araya getirilip birer kitap olarak “Büyük Doğu 

Yayınları”  adı altında yeniden basılmıştır. O, eserlerini defalarca neşretmiş; her 

defasında bunlara ilaveler ve değişikler yapmıştır. Bunların dışında hayatındayken 

yayınlanmış olup da bu seriye giremeyen kitaplarıyla, gazete ve dergilerde kalmış, 

kendi adının dışında da müstear lakaplar kullanarak yazdığı pek çok yazısı ve şiiri 

bulunmaktadır38. 

 

a) Şiir Kitapları     

1. Örümcek Ağı, 1925, (Halk Kütüphanesi, İstanbul, 64 s.): Necip Fazıl’ın ilk üç 

şiirinde, şehir hayatı içinde insanın yalnızlığı, kâbusları, ruh âleminde 

yaşadığı keder, tereddüt ve çileler ile başka kişilerin bu durumu anlamayışları 

                                                 
38 Necip Fazıl Kısakürek’in eserlerinin bir kısmı, Büyük Doğu Yayınları web sitesi olan  
“www.buyukdogu.com”, “www.buyukdogu.com.tr ve ”www.necipfazil.com “ internet adresinden  
alınmıştır. Ayrıca bkz. M. Orhan Okay, Kendi Sesinin Yankısı Necip Fazıl Kısakürek, İstanbul, 
2001; Orhan Okay, Konuşmalar, Ankara, 1998; Sebahattin Şentürk, Son Hamurkâr Necip Fazıl 
Kısakürek, Trabzon, 1995. 
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işlenmiştir. Bu şiirlerinde bazı değişiklikler yaparak bütün şiirlerini  “Çile” 

adlı eserinde toplamıştır. 

2. Kaldırımlar,1928 (İkbal Kütüphanesi, İstanbul, 64 s. ) 

3.  Ben ve Ötesi,1932 (Semih Lütfü -Sühulet Kütüphanesi, İstanbul, 158 s.) 

4. 101 Hadis (Manzum), 1951 (Büyük Doğu’nun verdiği ek, İstanbul) 

5. Sonsuzluk Kervanı,1955 (Serdengeçti Neşriyatı, Ankara, 192 s.): Necip Fazıl,      

      1955 yılına kadar yazdığı şiirleri bu eserde toplamıştır. 

6. Çile, 1962 (Bedir Yayınevi, İstanbul, 232 s.): Bu eserde, Necip Fazıl 

Kısakürek'in, 1922'de “Yeni Mecmua”da yayınlanmış ilk şiirinden 

başlayarak, vefatına kadar bizzat kendisi tarafından süzülen, ayıklanan, 

düzeltilen ve bir araya getirilen bütün şiirleri yer almaktadır. Kitabın 

“Şiirlerim ve Şairliğim” adlı takdim bölümünde, daha önce yazmış olduğu 

bazı şiirlerinin kendisini ifade etmemesi sebebiyle buraya almadığını 

belirtmiştir. Necip Fazıl, eserin sonuna “Poetika” başlığı altında şiir ve şairlik 

üzerine görüşlerini belirttiği bir şiir nazariyesi ortaya koymaya çalışmıştır.  

7. Şiirlerim, 1969 (Fatih Yayınevi, İstanbul, 278 s.): Necip Fazıl’ın şiirlerinin 

yer aldığı eser, 1974’te son şeklini almıştır.  

8. Esselam, 1973, (BDY, İstanbul, 144 s.):"Kıyamete kadar gelecek 

mukaddesatçı Türk gençliğine ithaf" edilmiş olan ve sonuna "Vasiyet" 

bölümü de eklenmiş bulunan, Peygamberler Peygamberinin mukaddes 

hayatının 63 Levhada manzum olarak anlatıldığı eser, Büyük Doğu 

Yayınları’nın birinci kitabı olarak ilk defa o yıl yayınlanmıştır. Necip Fazıl, 
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bu eseri için şöyle bir takdim yazmıştır. "Bu eser, bir mevlid mi? Hayır! 

Sadece ona olan eritici aşkımın ve gevşemez bağlılığımın veca destanı.”39  

 

b) Tiyatro Eserleri 

1. Tohum, 1935 (Semih Lütfi Matbaa ve Kitabeci, İstanbul, 88 s.): 3 perdelik bir 

piyes olan ve 1935 senesinde Muhsin Ertuğrul tarafından sahnelenen 

"Tohum"da olay, Anadolu'nun işgal edilmiş bir köşesinde, Maraş'ta cereyan 

etmektedir. Tohum, millî mücadeleyi, Anadolu halkının öz benliğinde mevcut 

olan ruhun bir fışkırışı olarak göstermektedir. 

2. Bir Adam Yaratmak, 1938, (Semih Lütfü - Sühulet Kütüphanesi, 

İstanbul,104s.): 3 perdelik piyeste, her yönden örnek bir insan olan, içindeki 

his ve düşünce âlemine kapanıp kalan ve kimsenin kendisini anlamadığı 

“Husrev” karakterinin, kötü olan toplum karşısında yenilgiye düşüşü, yanlışın 

doğruya üstünlüğü anlatılmaktadır. Bu piyes 1937–1938 temsil yılında 

İstanbul Şehir Tiyatrosunda oynanmıştır40. 

3. Künye, 1938 (Semih Lütfü -Sühulet Kütüphanesi, İstanbul, 120 s.): 3 perde ve 

12 Tablodan ibaret olan eserde, Birinci Dünya savaşında cepheden cepheye 

koşmuş, Harbiye mektebinde hocalık yapmış, Balkan savaşına katılmış, 

divanı harpte yargılanmış; başarıyı ruh, disiplin ve bilginin eseri bilen, şahsî 

hayatı olmayan, her şeye toplum açısından bakan Plevne şehidi bir zabitin 

oğlu Gazanfer Bey'in hikâyesi anlatılmaktadır. 

                                                 
39 Şiirleri ve şiir tahlilleri için bkz. Mehmet Kaplan, “Kaldırımlar”, Necip Fazıl Kısakürek Şiiri, 
Sanatı, Aksiyonu, İstanbul, 1968, s. 39; Mustafa Miyasoğlu, Necip Fazıl Kısakürek, Ankara, 1999, 
s. 63- 73; İhsan Kurt, Çiledeki İnsan Necip Fazıl, Ankara, 2000, s. 10- 17.  
40 O ve Ben, s. 141-142. 
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4. Sabırtaşı,1940 (Semih Lütfü -Sühulet Kütüphanesi, İstanbul, 96 s.): Olayın 

"ezeldeki mazi ve ebeddeki istikbalde" geçtiği ifade edilen 3 perdelik piyes, 

ana hatlarını eski bir Türk masalından almıştır. 

5. Para, 1942 (Semih Lütfü -Sühulet Kütüphanesi, İstanbul, 96 s.): 5 perdelik 

piyesin baş aktörü bir banka patronudur. Para kazanmak uğruna her şeyi 

meşru görür. Ancak, ahlaksızlığının üstünü örterek namuslu görünmek gibi 

riyakâr bir tavır içine girmez. Ama çevresindeki insanlarda ahlaksızlık ve 

riyakârlık had safhadadır. Piyeste gelişen hâdiselerin merkezinde para, öyle 

bir ölçüdür ki, insanların bütün içyüzünü olduğu gibi ortaya çıkarmaktadır. 

6. Vatan Şairi Namık Kemal,1944 (Semih Lütfü -Sühulet Kütüphanesi, İstanbul, 

64 s.) 

7. Namı Diğer Parmaksız Salih, 1949 (Türk Neşriyat Yurdu, İstanbul, 100s.): 4 

perdelik eserde, sebep ve neticeleriyle kumar anlatılmaktadır. Necip Fazıl’ın 

“Reis Bey” adlı eseriyle beraber tek kitap hâlinde yeniden basılmıştır. 

8. Ahşap Konak,1964 (Büyük Doğu'nun 1964'de verdiği ilave): 3 perde halinde 

Necip Fazıl'ın yazdığı ikinci piyes olan Ahşap Konak, giderek özünden ve 

ahlakî değerlerinden uzaklaşan bir toplumu gösteren bir temsildir. Ahşap 

Konak, her katında üç ayrı neslin yaşadığı, fakat bu nesiller arasında büyük 

bir anlayış ve yaşayış farkının olduğu bir mekânı temsil ederken, Türk 

cemiyetinin tezatlar içindeki halini remzetmektedir. “Sabır Taşı” adlı eseriyle 

birlikte tek kitap hâlinde yeniden basılmıştır. 

9. Reis Bey,1964 (Ötüken Yayınları, İstanbul, 92s.): 3 perdelik piyesin ana 

karakteri Reis Bey, bir ağır ceza reisidir ve ömrü otel odalarında geçmiş, 

yapayalnız ve merhameti olmayan bir kanun adamıdır. Fakat daha sonra 
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gelişecek olaylar, Reis Bey'in buz gibi iç dünyasını yerle bir etmiştir. BDY 

tarafından “Parmaksız Salih” adlı eseriyle birlikte tek kitap hâlinde yeniden 

basılmıştır.  

10. Siyah Pelerinli Adam, 1964 (Büyük Doğu'nun 1964'de verdiği ilave): Necip 

Fazıl, bu eserini "tek perdede bir hikâye" şeklinde takdim etmiştir. Eser, iman 

ve şeytan mücadelesini konu etmiş, ilk defa Büyük Doğu’da tefrika 

edilmiştir41. “ İbrahim Ethem”, “Abdülhamid Han” eserleriyle birlikte tek 

kitap hâlinde yeniden basılmıştır. 

11. Piyeslerim, 1969 (Toker Yayınları, İstanbul): Eserde, “Ulu Hakan 

Abdülhamid Han” ve “Yunus Emre” piyesleri yer almış, Abdülhamit Han ve 

Derviş Yunus’un (3 perde ve 9 tablodan ibaret) hikâyeleri anlatılmıştır. 

12. Kanlı Sarık, 1970 (Akçağ Yayınları, İstanbul, 94 s.): 3 perde ve 12 tablodan 

ibaret olan eser, Anadolu kapılarının Türklere açıldığı 1071 tarihindeki 

Malazgirt Zaferinden başlayarak, "Türkiye Tarihi"ne, memleketin doğu 

ucundaki bir köşesinden bakışın temsilidir, “Yunus Emre” eseriyle birlikte 

tek kitap hâlinde yeniden yayınlanmıştır. 

13. Senaryo Romanları, 1972 (Toker Yayınları, İstanbul, 360s.): Necip Fazıl, 

eserin takdiminde, “Bu senaryo romanı filme çekilmek üzere yazılmıştır” 

notuyla “Vatan Şairi Namık Kemal”i kaleme almıştır. Daha sonra “Canım 

İstanbul”, “Villa Semer”, “Kâtibim”, “Sen Bana Ölümü Yedirdin”, “Deprem 

(Çile)” adlı senaryo romanlarını yazmış ve bunlar 1972’de, “En Kötü 

Patron”, “Ufuk Çizgisi”, “Son Tövbe” ile birlikte bütün senaryo romanları 

1986’da bir kitapta toplanmıştır. 

                                                 
41 Bkz. Büyük Doğu Dergisi, İstanbul, 1943. 
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14. Mukaddes Emanet, 1976 (Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, ikinci cilt 

içinde): 4 perde ve 8 tabloluk piyes, Anadolu halkının yüzyıllardır bir türlü 

şuurlanmadığını anlatmaya çalışmakta ve Anadolu insanını kendi derdine 

sahip çıkmaya davet etmektedir. 

15. İbrahim Ethem,1978 (BDY, İstanbul,72s.): 5 perdelik piyeste Belh sultanı 

İbrahim Ethem Hazretlerinin hayatından sahneler yer almaktadır.42 

c) Hikâye ve Romanları 

1. Birkaç Hikâye Birkaç Tahlil,1933(Semih Lütfü -Sühulet Kütübhanesi, 

İstanbul, 94s.): “Hikâyelerim” içerisinde yeniden basılmıştır. 

2. Ruh Burkuntularından Hikâyeler, 1965 (Ötüken Yayınları, İstanbul,112s.): 

           “Hikâyelerim” içerisinde yeniden basılmıştır.  

3. Hikâyelerim,1970 (Toker Yayınları, İstanbul,270s.): Necip Fazıl Kısakürek'in 

1925 yılından başlayarak çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış ve bir 

bölümü 1933'de "Bir Kaç Hikâye Bir Kaç Tahlil", bir kısmı da 1965'de "Ruh 

Burkuntularından Hikâyeler" adı altında kitaplaşmış bütün hikâyeleri 1970’de 

yayınlanmış, 1983 yılında da ilavelerle birlikte son şeklini almıştır. 

4. Aynadaki Yalan, 1980 (BDY, İstanbul, 200 s.): Necip Fazıl Kısakürek'in, 

roman adını vererek kaleme almış olduğu tek eserdir. Roman, üniversitede 

felsefe asistanı olan Naci'nin hayatı etrafında gelişir. Bu hayat, Necip Fazıl'ın 

kendi hayatından izler taşımaktadır. Roman; cemiyet, kadın ve sanat 

anlayışıyla, hayata ve ölüme dair düşünceler üzerinde gelişir. 

                                                 
42 Ayrıca bkz. tiyatro eserleri için Hasan Çebi,“ Tiyatro Eserlerinde Madde ve Manada Necip 
Fazıl, İstanbul, 1981; “Peyami Safa, Tohum ve Anadolu, s. 76; Agah Sırrı Levend, Tohum, s. 73; Ali 
Rıza Korap, Bir Adam Yaratmak Münasebetiyle, s. 86; Özdemir Nutku, Söylevci Bir Yazar, s.104, 
Mehmet Gökalp, Reis Bey, s. 123; bkz. şiirleri için, A. Hamdi Tanpınar, N.F ve Kop Dağındaki 
Dükkanı, s. 13; Mehmet Kaplan, Kaldırımlar, s. 39”, Necip Fazıl Kısakürek Şiiri, Sanatı, Aksiyonu, 
der. A. Arif Bülendoğlu, İstanbul, 1968. 
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d) Hatırat Eserleri 

1. Yılanlı Kuyudan (Cinnet Mustatili), 1955 (İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 202s.): 

Bu eser, çeşitli nedenlerle birçok kez cezaevine giren Necip Fazıl’ın 

hapishanede geçirdiği günlerin, iç dünyası üzerindeki tesirini yansıtan 

hatıralardan ibarettir. Daha sonra “Cinnet Mustatili” adıyla yayınlanmıştır. 

2.  Büyük Kapı, 1965 (Yeni Şark Maarif Kütüphanesi, İstanbul,215s.), 1974’te 

ilaveli baskısı  “O ve Ben” (BDY, İstanbul, 256 s.): İlk olarak 1965 senesinde 

"Büyük Kapı" ismiyle yayınlanan eser, 1974’te ilaveli haliyle “O ve Ben” 

adıyla yayınlanmıştır. Eserde, Necip Fazıl, hayatını, Abdülhakim Arvasî 

Hazretlerini "Tanıyıncaya Kadar", "Tanıdıktan Sonra" ve “O Günden Beri” 

diye üç ana bölüme ayırmış ve kendi hayat hikâyesiyle birlikte efendisine 

doğru kendisini cezbeden olayları anlatmıştır.  

3.  Hac, 1973 (BDY, İstanbul, 160 s.): Kutsal toprakları ziyaret eden Necip 

Fazıl'ın, seyahat intibaları ve ayrıca kitabın "Veliler Diyarı" bölümünde, 

Van'ın Arvas köyünde medfun Seyyid Fehim Hazretlerini; "Vatanımı 

Buldum" bölümünde ise, Hakkâri’nin Şemdinli kazasında kabri bulunan 

Seyyid Tâhâ Hazretlerini ziyaret yolculuklarının hikâyesi vardır. 

4. Babıâli,1975 (BDY, İstanbul, 343 s.): Bu kitap, Necip Fazıl'ın, bizzat 

merkezinde yer aldığı aydınlar muhiti Babıâli’yi, bir kıymet hükmüne 

bağladığı, kendini ise acımasız bir nefs muhasebesine tâbi tutarak, hayatının 

“O ve Ben” adlı eserinde değinmediği farklı bir dilimini ortaya koyduğu 

eseridir. 

5. Kafa Kâğıdı, 1984 (BDY, İstanbul, 208 s.): Necip Fazıl,  eserin takdiminde 

“hayat hikâyesini bazı eserlerinde gereğince yazmış olduğunu, ancak asıl ruh 



 23 

hayatını, ruhunun kafa kâğıdını resimlendirmek istediğini” dile getirmiştir. 

Yarım kalmış olan bu eserde Necip Fazıl, özellikle çocukluk günlerinin 

hatıralarını anlatmış, olayların dış tezahürlerinden ziyade, onları doğuran ruhî 

oluşları tespite yönelmiştir.  

e) Dinî ve Tasavvufî Eserleri 

1. Halkadan Pırıltılar (Veliler Ordusundan 333),1948 (Türk Neşriyat Yurdu, 

İstanbul, 315 s.): Evliya menkıbelerinin yer aldığı bu eser, Ebu Hâşim 

Sofi'den başlayarak, herhangi bir silsile ve tarih gözetmeden umumî şekilde 

333 velinin hikâyesini anlatmaktadır. 

2.  Çöle İnen Nur, 1950 (İzinsiz Baskı), 1961, Türk Neşriyat Yurdu, İstanbul, 

444 s. ) : Allah Resulünün hayatının anlatıldığı bu eser, siyer kitaplarının 

alışılmış anlatımlarından farklı bir üslubu yansıtmaktadır. Eserin takdiminde 

bu farklılık şöyle ifadelendirilmektedir: "Tefsir, Hadis, siyer ve nakil olarak 

en emin kaynaklardan devşirili ve kaynaklarını tek tek göstermek tasasından 

uzak bu eser, sadece iman sahiplerine hitap edici, hiçbir aklî teftiş, tespit ve 

ispat gayretine düşmeyici, mutlak doğru üzerine hissî ve teessürî bir çatı 

kurucu ve eğer bir kıymeti varsa onu bu noktada toplayıcı bir denemedir.” 

3. Mektubât’tan Seçmeler, İmâm-ı Rabbânî (Sadeleştirme), 1956 (Türk Neşriyat 

Yurdu, İstanbul, 80 s.): İmam-ı Rabbânî Hazretlerine ait Mektubat'ı, "Allah ve 

Resulünün kitaplarından sonra dinin en büyük eseri” ifadesiyle takdim eden 

Necip Fazıl'ın bu eserden sadeleştirdiği mektup parçalarından bir demet yer 

almaktadır. Bu mektuplar, 1'den 24'üncü mektuba kadar eksiksiz olarak 
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sadeleştirilmiş, daha sonrakiler ise konularına göre bir tasnife tabi 

tutulmuştur. 

4.  Altun Halka (Silsile-i Zeheb),1960 (Türk Neşriyat Yurdu, İstanbul,112 s.) ve 

(Başbuğ Velilerden 33, 1966, Oku Yayınları, İstanbul,128 s.): Eserde Allah 

Resulüyle beraber mukaddes emaneti ondan alıp günümüze kadar getirdiği 

ifade edilen, 33 büyük ferdin hayatları anlatılmaktadır. 

5. Hazreti Ali,1964 (Bedir Yayınevi, İstanbul, 232 s.): Hazret-i Ali'nin hayatının 

anlatıldığı eserde, "Kırtas" meselesinden itibaren, Allah Resulü'nün 

vefatlarından sonra baş gösteren ve gittikçe derinleşip siyasî ve itikadî 

mezhep ayrılıklarına sebep olan olayların tahlili yapılmaktadır. 

6. El-Mevâhibü’l-Ledûniyye “Gönül Nimetleri, İmam Kastalânî” 

(Sadeleştirme), 1967 (Babıâli’de Sabah Gazetesi Neşriyatı, İstanbul,196s.): 

Necip Fazıl, İmam Kastalanî'nin, Allah Resulünün hayatını anlatan "El-

Mevâhibü'l Ledûniyye" eserini, “Gönül Nimetleri” ismiyle Bâki çevirisinden, 

kendi üslubuyla sadeleştirmiştir. 

7. Peygamber Halkası,1968 (Toker Yayınları, İstanbul, 200 s.): Necip Fazıl bu 

eserinde, sahabenin vasıflarına değinmiş ve bunların bir kısmını 

örnekleştirmiştir. 

8. Vecdimin Penceresinden (1968): Eserde, sorarak, ölçerek ve şüphe ederek 

arayan aklın değil, yalnızca vecd içindeki kalbin ulaşabileceği keyfiyetler 

âlemine bir bakış yapılmıştır. “Mümin Kâfir” ve “Bir Pırıltı Binbir Işık” adlı 

eserlerle beraber, 1986’da BDY tarafından tek kitap halinde yayınlanmıştır. 

9. Nur Harmanı, 1970 (Çile Yayınları, İstanbul,204s.): Bu eserde, Peygamber 

Efendimizin hadislerinden bir demet sunulmuştur."Hakikat" ve "Ahlâk" ana 
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başlıkları altında 254'er hadisin derlendiği kitabın son bölümünde "Manzum 

101 Hadîs" yer almaktadır. 

10. Reşâhat Ayn el-Hayat, Sâfi Mevlana Ali bin Hüseyin (Sadeleştirme),1971 

(Eser Kitabevi, İstanbul,406 s.): Tasavvufî hikmetleri ve evliya menkıbelerini 

anlatan Mevlana Safiyüddin Hazretlerine ait “Reşâhat” isimli eseri, Necip 

Fazıl kendi üslûbu ile sadeleştirmiştir. 

11. Râbıta-i Şerîfe, Esseyyid Abdülhakîm Arvâsî ( Sadeleştirme), 1974 (BDY, 

İstanbul,160 s.): Necip Fazıl'ın, hayatında önemli bir yere sahip olan ve 

“Efendim, Kurtarıcım” dediği, Abdülhakim Arvasî'ye ait “Râbıta-i Şerîfe”den 

sadeleştirilen eser, râbıtanın nasıl yapılacağını, usul ve âdâbını 

çerçevelemektedir.  

12. Doğru Yolun Sapık Kolları, 1978 (BDY, İstanbul,174s.): Kitapta, "Sünnet ve 

Cemaat Ehli" anlayışı dışında kalan batıl ve sapık kollar, ilk örneklerinden 

itibaren ortaya çıkış tarihlerine göre izah edilmiş ve günümüzde İslam’ın 

hakikatinin ortaya çıkarılması gerekliliğinin üzerinde durulmuştur. 

13. İman ve İslam Atlası,1981 (BDY, İstanbul,560 s.): Necip Fazıl, bu eserde 

alışılmış ilmihal kitaplarından farlı bir üslup kullanmış, ilmihal ile tefekkürü 

bir araya getirmeye çalışmıştır. Eser, ibadet ve vecd ana bölümlerinden 

meydana gelmektedir. 

14. Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, 1982 (BDY, İstanbul. 1982 s.224): Bu 

eser, 1962 yılının Ramazan ayında üç gece teravihten sahur vaktine kadar 

konferans şeklinde verildikten 20 sene sonra bizzat Necip Fazıl tarafından 

kitaplaştırılmıştır. Kendisi eserin takdiminde, bu eseri “İdeolocya Örgüsü”ne 

bağlı olarak en başa alınması gereken verimlerinden biri olarak göstermiştir. 
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İki ana bölümden oluşan kitapta, "Batı Tefekkürü" başlığı altında Batı 

düşüncesi, kısa ve genel hatlarıyla ele alınmış, ikinci bölümde ise İslam 

tasavvufu, en ince ve mahrem çizgileriyle anlatılmıştır. 

15. Tasavvuf Bahçeleri, Esseyyid Abdülhakîm Arvasî (Sadeleştirme),1983 (BDY, 

İstanbul,156 s.): Kitapta, tarifinden başlayarak, Tasavvufun gayesi, konusu ve 

terimleri; Nakşî yolunun hususiyetleri ve ayrıca sufî, mutasavvıf, melamî ve 

fakir gibi tabirler izah edilmektedir. 

f) Fikrî, Siyasî, Tarihî İncelemeleri ve Denemeleri 

1. Abdülhak Hamid ve Dolayısıyla, 1937: Necip Fazıl’ın bir konferansından 

derlenen eser, Büyük Doğu dergisinde yayınlanmıştır. Bu eserde, Abdülhak 

Hamid’in yaşadığı dönemin ve toplumun içinde bulunduğu durumun tahlili 

yapılmış ve onun sanata bakışı ele alınmıştır. 

2. Namık Kemal, 1940 (Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 404 s.): Eserin 

takdiminde belirttiği üzere Necip Fazıl’ın, Tanzimat’ın ilânı ve Namık 

Kemal'in doğumunun 100'üncü yıldönümü münasebetiyle, Maarif Vekâleti 

tarafından 1939'da kendisine yapılan teklif üzerine yazdığı bu eserde, şahsı, 

eseri ve tesiriyle Namık Kemal ele alınmıştır. 

3. Çerçeve,1940 (Semih Lütfü, Sühulet Kütübhanesi, İstanbul,240 s.): Necip 

Fazıl Kısakürek'in çeşitli gazetelerde "Çerçeve" başlığı altında kaleme alınan 

yazılarının 5 ayrı kitapta derlendiği bu serinin ilk eserinde, Necip Fazıl, 

özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesi yazdıklarıyla büyük şöhret bulmuştur. 

4. Müdafaa, 1946 (İktisadî Yürüyüş Basımevi, İstanbul, s.32): Necip Fazıl 

Kısakürek'in mahkeme savunmalarından derlenmiş eseri, 1969 ve 1985 ilave 

şekilleriyle yeniden basılmıştır. Kitapta, Malatya Hadisesinden hemen sonra 
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yayınladığı "Maskenizi Yırtıyorum" adlı broşürü, 1,5 yıl mahkûmiyetle 

neticelenen ve vefatı sebebiyle infaz edilemeyen Vahidüddin Davası’na dair 

bilgi ve belgeleri ve çeşitli davaların basına yansımalarını gösteren gazete 

kupürlerini de bulmak mümkündür. 

5. Maskenizi Yırtıyorum, 1953 (Neşreden: Hüseyin Rahmi Yananlı, İstanbul,   

68 s.):  “Müdafaa” adlı eseri içinde yayınlanmıştır. 

6. At’a Senfoni, 1958 (Türkiye Jokey Kulübü, İstanbul,160 s.): Necip Fazıl,  bu 

eserinde, tarihi, felsefesi ve bütün estetiğiyle bir kahramanlık sembolü olan  

“at”ı anlatır. 

7. Büyük Doğu’ya Doğru, 1959 (Hilal Yayınları, Ankara, 160s.), ilaveli ve son 

şekli “İdeolocya Örgüsü”, 1968 (Kayseri Y.İ.E. Talebe Derneği Yayınları, 

İstanbul, 462 s.): Bu eser, Necip Fazıl Kısakürek’in siyasî, fikrî düşüncelerini, 

tarih muhasebesini ve tasavvur ettiği Büyük Doğu ülküsünü bütün açıklığıyla 

ortaya koymaktadır. Necip Fazıl, kitabın 1968’deki ilk baskısının ithafında; 

"Bu eser, benim bütün varlığım, vücut hikmetim, her şeyim... Ben, arının 

peteğini hendeseleştirmeye memur bulunması gibi, bu eseri örgüleştirmek 

için yaratıldım. Şiirlerim de, piyeslerim de, hikâyelerim de, ilim ve fikir 

yazılarım da sadece bu eserin belirttiği bina etrafında bir takım 

"müştemilat”tan başka bir şey değil...” diyerek bu eserin önemini ortaya 

koymaktadır. 

8. Her Cephesiyle Komünizm,1962 (Doğan Güneş Yayınları, İstanbul,38 s.): 

“Dünya Bir İnkılâp Bekliyor” (1985), “Yolumuz, Halimiz, Çaremiz“ (1977, 

İstanbul, BDY 256 s.), “Ruh Muvazenesi”(1977) adlı konferansları ile 

birlikte tek kitapta toplanmıştır. Necip Fazıl bu konferanslarında genel olarak 
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işlediği temalar, İslam’ın 16’ıncı asrın sonlarına doğru temsil kadrosunda 

zaafa uğraması ve bunun sebepleri ile İslam’ı temsil edecek yeni nesli 

yoğurma teşebbüsleridir. Konu başlığının işaret ettiği meselelerde sosyal bir 

şuur zemini oluşturmaya çalışmıştır. 

9.  İman ve Aksiyon,1964 (Bedir Yayınevi, İstanbul, 56 s.): Bu eser Necip 

Fazıl’ın, Erzurum’da 2000’i geçkin bir kalabalığa, 1963’de verdiği 

konferanstan derlenmiştir. BDY adı altında “Sahte Kahramanlar”, 

“Özlediğimiz Nesil”, “İslam ve Öbürleri” konferanslarıyla birlikte tek kitap 

halinde yeniden basılmıştır. 

10. Ulu Hakan II. Abdülhamid Han,1965 (Ötüken Yayınları, İstanbul, 320s.): Bu 

eserde, II. Abdülhamid Han’ın hayatı ve dönemin olaylarının tahlili 

yapılmaktadır. 

11. Bir Pırıltı Binbir Işık,1965 (Uğur Yayınları, İstanbul,64 s.): Bu eserde, çoğu 

Hazreti Ömer'in hayatına ait numuneler, ibretli sözler, menkıbeler ve 

ölçülerden bir demet yer almaktadır. Eser, BDY tarafından “Mümin Kâfir”, 

“Vecdimin Penceresinden” adlı eserlerle birlikte tek kitap halinde yeniden 

basılmıştır. 

12. Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar I-II, 1966 (Sebil Yayınevi, İstanbul, 320s.): 

Bu eserde, “Yunan Filozofu Sokrates'ten başlayarak, Hıristiyanlığın 

mazlumları, İslâm’ın ilk kurbanları, Peygamber torunu Hazreti Hasan ve 

Hüseyin, Haccac'ın zulümleri, İmam-ı Azam ve diğer mezhep imamları, 

Mansur, Jan Dark, Cem Sultan, San Bartelomi kurbanları, Genç Osman, Jan 

Kalas, Büyük Fransız İhtilali kurbanları, Dreyfus ve İttihat Terakki 

zulümleri” gibi konular ele alınmıştır.  
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13.  İki Hitabe: Ayasofya, Mehmetçik,1966 (Büyük Doğu Fikir Kulübü, 

Ankara,24s.) 

14. Vahidüddin,1968 (Toker Yayınları, İstanbul, 232 s.): Eserde, Sultan 

Vahdettin hakkında malumat verilmiş ve Osmanlının son dönemlerindeki 

olayların tahlili yapılmıştır. 

15. Türkiye’nin Manzarası, 1968 (Toker Yayınları, İstanbul,192s.): Cumhuriyetin 

50. Yılı münasebetiyle yayınlanan kitapta, Türkü öz kökünden uzaklaştırarak, 

körü körüne hayranlık, taklit ve Batılılaşma gayretlerinin ekonomik, sosyal, 

siyasî, ilmî, ahlakî ve dinî yönlerden ülkeyi getirdiği hallere bir bakış ve tahlil 

yapılmaktadır. 

16. Tanrı Kulundan Dinlediklerim, I-II, 1968 (Toker Yayınları, İstanbul, 240s.- 

288 s.): Eserin içeriğini oluşturan yazılar, 1943 ve 1945 Büyük Doğu 

dergilerinde "Tanrı Kulundan Dinlediklerim" başlığı altında kaleme 

alınmıştır. Eserin başlığından da anlaşılacağı gibi, Necip Fazıl, efendisi 

Seyyid Abdülhakim Arvasî’den aldığı “feyzin bereketiyle43”, tarih, fikir, 

sanat, edebiyat gibi mevzularda kaleme aldığı yazıların derlendiği bir kitaptır. 

17.  1001 Çerçeve, 1968 (Toker Yayınları, İstanbul): Necip Fazıl’ın çeşitli 

zamanlarda, çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan “Çerçeve” başlıklı 

yazılarından seçmeler yapılmak suretiyle derlenmiştir. Bu yazılar “Çerçeve” 

adı altında, beş seri olarak kitap halinde yayınlanmıştır. 

18. Son Devrin Din Mazlumları,1969 (Toker Yayınları, İstanbul,280 s.): Necip 

Fazıl, eserin takdiminde eseri şöyle tanıtır: "Bu eser, 'Tarih Boyunca Büyük 

Mazlumlar'dan sonra beklenmesi ve ona eklenmesi gereken bir bahsi 

                                                 
43 Bkz. “Tanrı Kulundan Dinlediklerim”, Büyük Doğu, İstanbul,1943, sayı 1, s. 5. 
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çerçeveliyor. İman ve ideal uğrunda umumi mazlumluk davasının çok 

yakından, öz hayatımızdan, yakın tarihimizden ele alınması ve hususi planda 

gösterilmesi… Bu yakın tarih ve hususi plân, İttihad ve Terakki ile başlayan, 

Cumhuriyetle yerleştiğini gördüğümüz İslâm nefretinin zeminini çizer” 

diyerek bazı olaylar ve şahısların hikâyelerini anlatmıştır44. 

19. Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık,1969 (Ak Yayınları, İstanbul, 88s.): Eserde, 

kâinat, insan ve toplum arasındaki münasebete değinilen bir girişten sonra, 

eserin yazılış amacı yönünde insan ve kâinata bakışlarıyla ilk önce sosyalizm, 

daha sonra da komünizm muhasebe edilmiş ve bu akımların fikrî tahlili ve 

eleştirisi yapılmıştır. 

20. Benim Gözümde Menderes, 1970 (Ötüken Yayınları, İstanbul,528 s.): Necip 

Fazıl bu eserinde, Adnan Menderes vasıtasıyla bir nevi kendi siyasî hâl 

tercümesini kaleme almış, Adnan Menderes ile Demokrat Partiyi de, kendi 

tasavvur ettiği düşünce çerçevesinde biçimlendirerek anlatmıştır.  

21. Yeniçeri,1970 (Özbahar Yayınları, İstanbul, 372s.): Eserde, Yeniçerinin, 

kuruluşundan sonraki ilk iki asır içinde devletinin gayesine ve ahlâkına bağlı 

ideal asker oluşunu anlatan Necip Fazıl, daha sonra, iman vecd ve aşkının 

gönüllerden uçup gitmesine bağlı olarak bir çöküş içine girmesini ruhî ve 

sosyal amilleriyle birlikte ele almaya çalışmıştır. 

22. Tarihimizde Moskof, 1973 (Toker Yayınları, İstanbul,377 s.): Necip Fazıl, bu 

eserinde tarihî bir bakış açısı içinde Türk ve Rus münasebetlerinin tahlilini 

yapmıştır. Üç ana bölüm halindeki eserin, kitap boyunca ispatına girişilen 

temel tezi ise, “1917 ihtilalinden sonra dünyanın başına belâ kesilen 

                                                 
44 Bkz. Son Devrin Din Mazlumları, İstanbul, 1970. 
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Rusya'nın dünya sahnesine çıkmasında, iki Müslüman ve asılları Türk olan, 

14’üncü asır sonlarında Timurlenk'in ve 18’inci asır başlarında Baltacı 

Mehmed Paşa'nın” sorumlu olduğudur. 

23. Hitabeler, 1975 (BDY, İstanbul, 232s.): Eserde, Necip Fazıl’ın 33 hitabesi 

yer almıştır. Eserin ilaveli son basımında Necip Fazıl Kısakürek'in, 1934 

yılında “D Grubu Resim Sergisi”nde yaptığı, "Beklenen Sanatkâr" adlı 

konuşmasından, vefatından 3 gün önce 21 Mayıs 1983 tarihinde, basında 

50’inci yılını dolduranların şilt törenine gönderilmek üzere yazdırdığı 

satırlara kadar çeşitli yerlerde ve zamanlarda verdiği kısa konferans ve 

hitabeler derlenmiştir45. 

24. İhtilâl,1976 (BDY, İstanbul, 344 s.): Eser, Habil ve Kabil vakasından başlar 

ve birinci bölümde mutlak inkılâpçılar olarak Nuh, İbrahim, Musa ve İsa 

Peygamberle beraber, Peygamber Efendimizin inkılâpları, diğer bölümlerde 

ise insanoğlunun hak gördüğü ve bildiği yollardaki ayaklanışlarının, mana, 

ilim ve usul bakımlarından ders çıkarılması gereken hikâyeleri anlatılmıştır. 

Eski Yunandan Amerika İstiklal savaşlarına kadar ki ihtilâller ikinci 

bölümde, Büyük Fransız İhtilali üçüncü bölümde, Napolyon Bonapart ve 

sonrası ihtilaller de dördüncü bölümde anlatılmıştır. Son bölümde ise, "hak ve 

hakikat bağlılarına en faydalı iş ve hareket kültürünün aşılandığı sentez 

kısmı”  yer almaktadır. 

25. Sahte Kahramanlar,1976 (BDY, İstanbul, 248 s.): Necip Fazıl’ın 

konferansından derlenen eserde genel olarak,  ruh kökünden uzaklaştırılmak 

istenen Türkü kurtarma, bununla beraber Türkün ruh ve madde dünyasını 

                                                 
45 Bkz. Hitabeler, Takdim ( Numarasız). 
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Batının da hayran olacağı ve içinde her derde deva bulacağı bir biçimde tesis 

etme idealinden bahsedilmektedir. 

26. Rapor I-XIII, 1976–1980 (BDY, İstanbul): 1971'de sıkıyönetimin ilanıyla 

15'inci devresini kapatan Büyük Doğu dergisini, tekrar çıkaracak bir ortam 

bulamayan Necip Fazıl, “Rapor” başlığı altında aylık yazılar çıkarmıştır. 

Bunlar, 1976 – 1980 yılları arasında 13 sayı çıkmıştır. Bu serinin birinci 

kitabında, ilk üç Rapor, ikinci kitabında 4, 5 ve 6'ncı Rapor, üçüncü kitabında 

7, 8 ve 9'uncu Rapor ve dördüncü kitabında da, 10, 11, 12 ve 13'üncü Rapor 

bir arada yayınlanmıştır. 

27. Hesaplaşma, Tarihte Yobaz ve Yobazlık, Türkiye ve Komünizm, 1985 (BDY, 

İstanbul,160 s.): Necip Fazıl, "Hesaplaşma" konferansıyla mücadele tarihinin 

muhasebesini kalabalıklar önünde yaparken, "Tarihte Yobaz ve Yobazlık" 

isimli konferansında, en ulvî hakikatleri kendi basit anlayışı içinde hapseden, 

donduran ve din adına yaptığını zannederek her yeniliği, hikmetini 

anlamadan reddeden “yobaz”ın ruhi yapısını ortaya koyar, vasıfları üzerinde 

durur ve tarihi örneklerini verir. "Türkiye ve Komünizm" ise,  Marksizm’in 

fikri tahlili yanında, komünizmin Türkiye macerasına dikkatleri çeker. Bu 

konferanslar, Necip Fazıl’ın vefatından sonra derlenerek yayınlanmıştır. 

28. Mümin Kâfir, Vecdimin Penceresinden, Bir Pırıltı Binbir Işık, 1985 (BDY, 

İstanbul,144s.): Diyalog tarzında kaleme alınan “Mümin Kâfir” adlı eserde, 

iman ve küfür kutuplarını temsilen Mümin ve Kâfir isimli iki hayali kişi, 

çeşitli konularda tartışır ve birbirilerine fikrî üstünlük kurmaya çalışır. “İnsan, 

İspat, Akıl, Peygamberler, Felsefe,  Kutsal Kitaplar, Namaz, Oruç,  Hac, 
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Zekât, Merhamet, Zina, Sirkat (Hırsızlık), Ceza, Laisizma, Muhabbet Nefret”, 

eserdeki diyalog konularıdır. 

29. Öfke ve Hiciv, 1988 (BDY, İstanbul, 248 s.): Eser, Necip Fazıl Kısakürek'in 

1947 yılından başlayarak çeşitli gazete ve dergilerde "Ozan" veya "Ozanbaşı" 

imzasıyla yayınladığı, nazım biçimindeki öfke ve hicivlerinden derlenmiştir. 

30.  Çerçeve 2, 1990 (BDY, İstanbul, 264 s.): Bu serinin ikinci kitabında, 1943 

ile 1954 yılları arasında devre devre yayınlanan Büyük Doğu mecmualarında, 

"Çerçeve" ana başlığı altında yazılan fıkralar yer almaktadır. 

31.  Konuşmalar, 1990 (BDY, İstanbul, 272 s.): Eser, Necip Fazıl'ın 1931 ve 

1983 yılları arasında, çeşitli dergi, gazete veya televizyonda kendisiyle 

yapılan röportaj, anket ve sohbetlerin tarih sırası halinde bir araya 

getirilmesiyle derlenmiştir. “Konuşmalar”, şiirden spora, tiyatrodan siyasete 

kadar birçok mevzuda Necip Fazıl’ın görüşlerini yansıtmaktadır. 

32.  Başmakalelerim 1, 1990 (BDY, İstanbul, 304 s.): Eser, 1950'nin başlarından 

itibaren Necip Fazıl'ın, bilhassa Büyük Doğu’da o gün veya o haftanın 

gündemini teşkil eden konular etrafında kaleme aldığı makalelerinden 

derlenmiştir. Bu dizinin ilk kitabında, 1952 ile 1954 tarihleri arasında 

yazılmış makaleler yer almıştır. 

33.  Çerçeve 3, 1991 (BDY, İstanbul, 280 s.): "Çerçeve" serisinin üçüncü kitabı 

olan bu eserde, 1956'da Büyük Doğu, 1964'de Bugün ve 1965'de Yeni 

İstanbul gazetelerinde yayınlanmış “Çerçeve”ler yer almaktadır. 

34.  Hücum ve Polemik, 1992 (BDY, İstanbul, 344 s.): Necip Fazıl’ın, çeşitli 

gazete ve dergilerde farklı şahıslarla yaptığı tartışmaları, karşı tarafa 

yönelttiği iddiaları ve hücumları derlenmiş ve kitaplaştırılmıştır. 
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35.  Başmakalelerim 2, 1995 (BDY, İstanbul, 288 s.): Bu serinin ikinci kitabı 

olan eser, Necip Fazıl’ın 1956 ve 1959’da Büyük Doğu dergilerinde 

yayınlanmış bütün makalelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. 

36.  Başmakalelerim 3, 1995 (BDY, İstanbul, 320 s.): Bu serinin üçüncü kitabı 

olan eser, Necip Fazıl’ın 1960 sonrası kaleme aldığı makaleleri içermektedir. 

37.  Çerçeve 4, 1996 (BDY, İstanbul, 1996, 320 s.): “Çerçeve” serisinin 

dördüncü kitabı olan bu eserde yer alan yazılar, 1966 ile 1977 tarihleri 

arasında kaleme alınmıştır. 

38.  Edebiyat Mahkemeleri, Doğu Edebiyatı, Dil Raporları, 1997 (BDY, 

İstanbul, 256 s.): 

      “Edebiyat Mahkemeleri” başlığı altında, 1945 Büyük Doğu dergilerinde 

neşredilmiş yazılarda, edebiyat dünyamızın ünlü isimlerinden Tevfik Fikret, 

Yahya Kemal, Mehmet Akif ve Nurullah Ataç, mizah üslûbuyla temsili bir 

mahkeme düzeni içinde tenkit edilmiştir. Ayrıca farklı zaman ve mekânlarda 

Necip Fazıl nezaretinde yapılan sohbet toplantılarında "Tevfik Fikret" ve ayrı 

bir bahis olarak "şiir" ele alınmıştır.  

      “Doğu Edebiyatı” başlığı altında,  Doğu edebiyatına kısa ve genel bir 

girişten sonra, Arap Edebiyatı bölümünde "Muallakat-ı Seb'a" şairleri; Fars 

edebiyatı bölümünde ise Baba Tahir’den başlayarak ilk şehnameciler ve 

Firdevsi, hayatı, edebi kıymeti ve eserleri örneklerle anlatılmıştır. Mısır 

Edebiyatı bölümünde, papirüsler üzerine yazılmış “Annana” isimli bir kâhine 

ait en eski bir hikâyenin tercümesi yer almıştır. Eserin son bölümünde ise 

Doğunun Büyükleri başlığı altında, “Nizami, El-Maarri, Ömer Hayyam, İbn-i 

Fariz ve Sâdi” ele alınmış ve eserlerinden tercümeler yapılmıştır. 
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      “Dil Raporları” başlığı altında ise, "Zavallı Türkçe" ve "Dil 

Laboratuarından" ana başlıkları altında bir taraftan lisana dair ölçüler 

verilirken, diğer taraftan, Türk dilinin gelişimi için neler yapılabileceği 

konularına değinilmiştir. 

39. Çerçeve 5, 1998 (BDY, İstanbul, 336 s.): “Çerçeve” serisinin beşinci kitabı 

olan bu eser, 10 Mart ile 26 Aralık 1978 tarihleri arasındaki fıkraların bir 

araya getirilmesiyle oluşmuştur. 

40.  Hadiselerin Muhasebesi 1, 1999 (BDY, İstanbul, 296 s.): Eser, Necip 

Fazıl'ın Büyük Doğu’da sosyal ve siyasî olaylara bakışını yansıtan 

"Hâdiselerin Muhasebesi" başlığı altında ve “Be-De” imzası kullanarak 

kaleme aldığı yazılarının birinci cildidir. Bu serinin ilk kitabında, 1943 ile 

1949 yılları arasındaki hâdiselerin muhasebesi yapılmaktadır. 

41.  Hadiselerin Muhasebesi 2, 2003 (BDY, İstanbul): Serinin ikinci kitabında, 

1949 ile 1951 yılları arasındaki hâdiselerin muhasebesi yapılmaktadır. 

42.  Hadiselerin Muhasebesi 3, 2003 (BDY, İstanbul): Serinin üçüncü kitabında, 

30 Eylül ile 25 Kasım 1964 tarihleri arasındaki hâdiselerin muhasebesi 

yapılmaktadır. 

43. İstanbul’a Hasret, 2005, (BDY, İstanbul): Necip Fazıl’ın vefatından sonra 

Mehmet Kısakürek tarafından derlenen eserde, her yönüyle ve özellikle 

ruhuyla, insanıyla İstanbul anlatılmaktadır. 

44. Savaş Yazıları 1- 2, 2006, (BDY, İstanbul): Necip Fazıl’ın esaslı bir kültür, 

anlayış ve sezişle İkinci Dünya savaşının gidişatını fikrî ve siyasî cepheleriyle 

göz önüne seren 1939–1943 yılları arasındaki yazıları kronolojik bir sıra ile 

derlenmiştir. 
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g)  Dergi ve Gazeteleri 

 

 Necip Fazıl’ın kitaplaşmış eserlerinin ve gazetelerde yazmış olduğu fıkra ve 

makalelerin dışında, dönemin önemli sanat ve fikir adamlarını bünyesinde barındıran 

kendi adına çıkardığı dergiler olmuştur. Bunlar: 

 1. Ağaç Dergisi: 14 Mart 1936 ile 29 Ağustos 1936 tarihleri arasında 

Necip Fazıl’ın “sanat, fikir, aksiyon dergisi” olarak nitelediği “Ağaç”, 17 sayı 

çıkabilmiştir. İlk 6 sayısı Ankara’da çıktıktan sonra, 7’inci sayıdan itibaren 

İstanbul’a nakledilmiştir. 17’inci sayıda Necip Fazıl’ın, ekonomik sıkıntılardan ve 

okuyucu ilgisizliğinden dergiyi kapatmak zorunda kaldıklarını bildiren bir yazısıyla 

Ağaç Dergisi yayınını sona erdirmiştir46. 

  Dergide, şiir, tiyatro, hikâye, edebiyat tarihi gibi sanat, sosyal hayat ve 

tefekkürle alakalı yazılara yer verilmiştir. İlk sayıdan itibaren her sayıda, başyazı 

mahiyetinde, derginin felsefesini, dünya ve sanat görüşünü aksettiren yazılar Necip 

Fazıl’a aittir. Bununla birlikte şiirleri ve makaleleri de dergide yer almıştır. Necip 

Fazıl’ın dışında derginin yazar kadrosu, “Ahmet Kutsi Tecer, Mustafa Şekip Tunç, 

Abdülhak Şinasi Hisar, Burhan Toprak, Sabahattin Ali, Sabahattin Rahmi Eyüboğlu, 

Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik (Adalı), Abdülhak Şinasi Hisar, Cahit Sıtkı 

Tarancı,  Ziya Osman Saba, Ahmet Muhip Dranas, Sait Faik Abasıyanık” gibi 

dönemin önde gelen fikir ve sanat adamlarından meydana gelmiştir.  

 Derginin ilk sayısının kapağında “Sanat, Fikir, Aksiyon Dergisi” adı altında, 

dergide yer alan yazıların konu başlıkları sunulmuştur. Derginin takdim yazısı, 

                                                 
46 “Kendimize Dair”, Ağaç Dergisi, S. 17, s. 1-2, 17 - 29 Ağustos 1936. 
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muhtelif şairlerin şiirleri, sanat, sinema üzerine yazılar, Batı romanından örnekler ve 

fikri makaleler ilk sayının muhtevasını oluşturur.  

 İlk sayıdaki konu başlıkları şunlardır: 

Adımız.............................………….…….....................................................NFK /  s. 1 

Yağmur Duası (Şiir) .......................................................Ahmet Kutsi TECER/ s. 2 

Sanat Dünyası ...................…….....................................Mustafa Şekip TUNÇ/ s. 3 

Yolculuk (Şiir).............................................................................................NFK/ s. 4 

Benzeyişlerimiz............................................................Abdülhak Şinasi HİSAR/ s. 5-6 

Romanımızın Hali ...........................…......…..……….…......Burhan TOPRAK/ s. 7 

Roman (François Mauriac'dan) .............................…... Burhan TOPRAK/ s.8-9 

Şarlı ve Son Filmi................................................................... Fikret ADİL/ s.10 

Hırsız, Polis ve Komünist……….…………….....................................NFK/ s.11 

Antoloji ve Doğurduğu Mesele / Mecmua Yağmuru ..……......................../s.12 

Kafa Kağıdı (Hikâye)..............................................................Sabahattin ALİ/ s. 13-14 

Rusya.................................………………………………………..................../ s.15-16 

Okuyucuya Mahrem Bir Kaç Söz ........................................................../ Kapak Arkası 

 2. Büyük Doğu Dergisi: Necip Fazıl’ın 17 Eylül 1943 ile 5 Haziran 1978 

 yılları arasında, çeşitli boyutlarda, 35 sene aralıklarla günlük, haftalık, aylık olarak 

16 defa ve toplam 599 sayı çıkan, edebî, dinî, fikrî ve siyasî karakterli bir dergi olan 

Büyük Doğu, Türk basın tarihinde polemikleri, çok değişik sahalardan yazıları, çok 

değişik çevreden yazarları ve tesirleri ile en uzun süreli yayınlardan olmuştur. Dergi 

farklı nedenlerle birçok defa kapanmak zorunda kalmıştır47. 

                                                 
47 Necip Fazıl, 1964 yılında, derginin 11’inci çıkışı münasebetiyle, “21 yılın bilançosu” başlığı altında 
tarihleriyle birlikte derginin kapanış sebeplerini sıralamıştır. Bkz. Büyük Doğu Dergisi, İstanbul, 30 
Eylül 1964, S. 1, s. 15.  
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  Büyük Doğu; sanat, fikir, felsefe, politika, edebiyat, tarih, şiir, hikâye, dinî 

yazı ve tefrikaları, güncel meseleler, röportajlar gibi muhtevası bakımından kaliteli 

bir dergi hüviyeti gösterir. Necip Fazıl’ın kendi adıyla çıkardığı yazıların yanı sıra, 

”Be-De, Se-Ka, Prof., Dedektif X, Adı Değmez, Kısakürek, Neslihan Kısakürek, 

Ozan, Ozanbaşı, Ne-Mu, D., T.,  fa.” gibi müstear takma adlar kullanarak birçok 

farklı konuda yazıları bulunmaktadır. 

 Büyük Doğu, ilk olarak haftalık yayınlanmaya başlamıştır. İlk sayının 

kapağında “Siyasî ve Edebî Mecmua” olarak tanıtılan derginin, “cumaları çıkar” 

notuyla birlikte fiyatının “20 kuruş” olduğu belirtilmiştir. Derginin kapağına, tarihî 

bir kalıntı resminin altına, “Roma’da demokrasyaları bekleyen bir zafer tâkı...” 

başlığı atılmıştır. İlk sayının muhtevasında Necip Fazıl’ın, “Büyük Doğuya Doğru, 

1001 Çerçeveden, Tanrı Kulundan Dinlediklerim, Hadiselerin Bilânçosu, Fikir 

Adresinden, Sinema, Kadın ve Ev, Doğu ve Batıdan Alıntılar, Nefs Muhasebesi” 

başlıkları altındaki yazıları ve ayrıca şiirleri ile beraber, “Bedri Rahmi Eyüboğlu, 

Hüseyin Cahit Yalçın, Burhan Toprak, Prof. Salih Murat Uzdilek, Reşat Ekrem 

Koçu” gibi yazarların fikir ve sanata dair yazıları bulunmaktadır. “Hilmi Ziya Ülken, 

Mustafa Şekip Tunç, Abdülhak Şinasi Hisar, Sait Faik Abasıyanık” ve birçok farklı 

isim derginin daha sonraki sayılarının yazar kadrosuna dâhil edilmiştir48. 

 3. Borazan: Büyük Doğu dergisinin yayınlandığı günlerde, ayrıca haftalık 

mizah ve hiciv unsurları taşıyan bir gazete olan Borazan, 28 Kasım 1947 ile 12 

Aralık 1947 tarihleri arasında yayınlanmış ve ancak 3 sayı çıkabilmiştir. Haftalık 

Borazan gazetesinde hemen hemen bütün yazılar siyasî ve sosyal hiciv 

karakterindedir. Üç sayıda da, gazetenin adının yer aldığı üst bölümde, Borazan 

                                                 
48 Bkz. Aynı dergi, 1943-1978  
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yazısının üzerinde, yazı ile iç içe geçmiş bir borazan resmi bulunmaktadır. 

Gazetedeki yazıların büyük bir bölümünün kime ait olduğu belirtilmemiş olsa da, 

bunların Necip Fazıl’a ait olduğu anlaşılmaktadır49. Gazetenin ilk sayısının sol üst 

köşedeki ilkyazı “Yuf” başlığını taşımakta ve toplumun içinde bulunduğu duruma, 

sahtekârlık, riyakârlık gibi ahlak bozukluklarına farklı bir üslupla işaret edilmektedir. 

Gazetenin diğer bölümlerinde siyasi ve sosyal hiciv taşıyan yazılar, manzumeler ve 

karikatürler,  “Babıâli: Muazzam Matbuat Revüsü” başlıklı yazılarda basın çevresine 

eleştiriler vardır. Bunun dışında Neyzen Tevfik’ten, Muallim Naci’den, Pol 

Elüar'dan, Adanalı Ziya’dan alıntılar yapılmıştır. 

 Gazetenin ilk sayısının konu başlıkları şunlardır: 

Yuf.............................................…………………………………………....... / s. 1 

Gülümseyiniz Resminizi Alıyoruz…………………………………………./ s. 1 

Samandan Adama Hitap................................................................................../ s. 1 

Şahane İzdivaç.................................................................................................../ s. 1 

Tuh Allah’tan Korkmazlar (Dalkavuğun Köşesi)........................................./ s. 1 

Yürekleri Okuyan Makine: İlk Tecrübe.................................................…/ s. 2 

Neyzen'den Parçalar…........................................................Neyzen TEVFİK/ s. 2 

İş Arayanlara Öğüt.........................................................................................../ s. 2 

Babıâli: Muazzam Matbuat Revüsü – 1........................................................…./ s. 2, 3 

Yıldırım Hikâye: Kesik Baş........................................................................../ s. 3 

Muhaller Panoraması........................................................................................./ s. 3 

Büyük Hiciv Numuneleri. Adanalı Ziya........................................................../ s. 3 

Olmuş Şeyler…...................................................................................................../ s. 4 
                                                 
49 Bkz. Borazan Gazetesi’nin üç sayısında da yer alan “Babıali: Muazzam Matbuat Revüsü – 1,2,3” 
başlıklı yazılarla, Necip Fazıl’ın 1975 tarihli “Babıali” adlı eserinde basın çevresiyle ilgili yazdıkları 
arasında benzerlikler açıktır. 
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Geçmişte Bu Hafta................................................F.F. Tülbentçi'den aynen / s. 4 

C.H.P. Genel Sekreterliğine................................................................ Borazan / s. 4 

Haftanın En Gülünç Satırları............................................................................... / s. 4 

Fotoğrafla Karikatür ............................................................................................/ s. 4 

Bir Manzume'den .................................................................................................../ s. 4 
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C) TESİRİ 

 

 Necip Fazıl Kısakürek,  değişik türlerde ve alanlarda dili ve tavrı itibariyle yeni 

ve kendine mahsus yazılarıyla, 42 yıl süreyle, hemen tek başına denebilecek bir 

azimle, türlü zorluklar ve sıkıntılarla çıkarmış olduğu dergi ve gazeteleriyle, 

memleketin birçok yerinde verdiği etkili, çarpıcı ve kitleleri ardından sürükleyen 

hitabeleri, konferansları ve kurmuş olduğu “Büyük Doğu Cemiyeti” ile geniş bir 

alaka çemberi meydana getirmiştir. O, bu kadar farklı alanda uğraşıyı bir arada 

başarıyla yürütebilen nadir sanatçı ve düşünürler arasındadır. Üstelik bunlar 

birbirleriyle tezada düşmeden denge ve tutarlılık içerisinde kitaplık çapta eser 

üretmiş; savunduğu fikirleri ve dünya görüşünü bir bütünlük içinde eserlerinde ifade 

etmiştir. 

 Bol, çeşitli ve zengin yazı hayatında dil ve üsluba dikkat etmiş ve dilimizi istila 

eden yabancı unsurların girmesiyle, sürüklendiği kargaşadan kurtarabilmek için 

çareler üretmeye çalışmış ve önerilerde bulunmuştur50. Böylece Türkçe’nin de 

gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Edebiyatta yeni bir akımın öncüsü olmuş, 

şiir ve şairlik üzerine teoriler yazarak “Poetika”yı oluşturmuş, şiir sanatı ve gayesi ile 

ilgili görüş ve nazariyelerini sistematik bir biçimde ortaya koymuştur51.  

 Necip Fazıl’ın şiirdeki tesir çevresine dair Ahmet Kabaklı bir yazısında şunları 

ifade etmiştir: “Necip Fazıl, Cumhuriyet kuşağının ilk önemli şairi olmuştur. Acemi 

kişiler elinde bezdirici bir ahenk yokluğuna ve muhteva hiçliğine düşmüş olan hece 

şiirini ölçüleri aşan bir kudretle geliştirmiş, yepyeni ve garip ürperişler dolu şiir 

üslûbu yıllarca taklit olunmuştur. Cahit Sıtkı ve Ahmet Muhip Dranas üstündeki 

                                                 
50 Bkz. Edebiyat Mahkemeleri, Doğu Edebiyatı, Dil Raporları, İstanbul, 1997; 1001 Çerçeve, 
Birinci 101 Çerçeve, İstanbul, 1968, s. 133–134. 
51 Bkz. Çile, İstanbul, 2007, s. 470– 496. 
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etkileri ile ayrıca 1940’tan sonra gelişen “Yeni Şiir” akımlarına öncülük yapmıştır. 

Boğuntu, hafakan, burkuntu, tedirginlik gibi 1955’ten sonra moda olan şiir 

temalarını ilk kullanan ve bunları bir çeşit yaşama cinneti halinde veren şairimizin 

de Necip Fazıl olduğu görülmektedir52. 

  Necip Fazıl’ın konferans, makale, fıkra, sohbet ve tenkitleri; toplumsal 

meselelerimizi, maddî ve manevî geri kalışımız ve ahlâkî buhranlarımızın sebeplerini 

ve bunların çözüm yolları hususlarındaki görüşlerini yansıtmıştır. Onun fikriyatını, 

kitap ve dergilere, konferans salonlarına sığmayıp taşan hitabelerinde bulabiliriz. 

Hitabetindeki canlılığı, sürükleyici üslubu ve toplumu harekete geçiren coşkun 

heyecanını ve tesir gücünü hemen hemen bütün konferanslarında görebiliriz53. 

Necip Fazıl’ın arkasında büyük bir halk kitlesinin sürüklenmesinin ve 

fikirlerinin geniş yankılar uyandırmasında, ortaya koyduğu özgün fikirleri, 

savunduğu fikirlere bağlılığı ve çarpıcı üslubu etkili olmuştur. Necip Fazıl, yalnız 

sanat ve fikir dünyası kurmakla kalmamış, bunun gerektirdiği toplum içinde 

mücadeleye girişmiştir. “İdeolocya Örgüsü” adlı eserinin beklediğinden daha büyük 

alaka görmesi üzerine, eserinin ikinci baskısı vesilesiyle yazdığı takdimde; “Kafaları 

zonklayan dar ve müstesna bir zümrece benimseneceğini sandığım bu eser 

tahminime aykırı olarak büyük bir alaka doğurdu ve kısa zamanda tükendi. Hayret! 

Demek kırk yıldır inşası yolunda kan terlediğimiz yeni gençlikten, ilahi lütufla, bir 

yankı duvarı teşekkül etmiş”, diyerek fikirlerinin tesir gücünü görmüş ve devamında 

asıl gayesinin “fikirde, sanatta, anlayışta, anlatışta, buluşta, tutuşta, dağıtışta, 

toplayışta ve nihayet yaşanmaya değer hayatın ölçülerini billurlaştırma işinde 

dünyanın en büyük adamı olmak isterdim; nefsim için değil de, sırf onun ümmetinden 

                                                 
52 Ahmet Kabaklı, “Necip Fazıl Kısakürek”, Necip Fazıl Kısakürek, Şiiri, Sanatı, Aksiyonu, der. A. 
Arif Bülendoğlu, s. 53-54. 
53 Bkz. Necip Fazıl’ın konferans,  hitabe ve sohbetleri. 
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en hakir ferde düşen liyakat payını ve üstünlük derecesini göstermek54” olduğunu 

ifade etmiştir. 

 Necip Fazıl, bilhassa gençliğin yetişmesi için büyük çaba sarf etmiştir. 

Geçmişten dersler alıp maddî ve manevî ilerleme kaydeden, fakat özünü terk 

etmeyen, taklitçilikten uzak, yeni, yepyeni bütün dünyaya hâkim bir fikir 

bütünlüğüne sahip, her şeyin hesabını veren büyük bir nesil görmek istemiştir. 

Gençlik üzerinde yoğunluk kazanan konuşmalarında ve yazılarında, tarihimiz, millî 

hayat felsefemiz, imanımız, insanımız, kısaca topyekün idealize edilmiş, varılması 

gereken hedeflere değinilmiş ve kaybedilmiş değerlerin tekrar kazanılması yolunda 

kararlı bir gidişin gerekliliği üzerinde durulmuştur. 

 Necip Fazıl’ın yeni bir nesil yetiştirdiği ve kendisiyle birlikte birçok kimse 

üzerinde tesir bıraktığı hususunu zaman zaman dile getirenler olmuştur. Bunlardan 

birisi de, Necip Fazıl’ın çıkarmış olduğu “Büyük Doğu” dergisinde yazılar da yazmış 

olan Sezai Karakoç’tur. O, birçok yazısında ve şiirinde bu tesire değinmiştir. Sezai 

Karakoç’a göre “Büyük Doğu”, Türkiye’de, çağımızda düşünce, edebiyat ve aksiyon 

alanında İslam idealinin kurucusudur. Ondan sonra doğan ve gelişen hareketler 

doğrudan doğruya veya dolayısıyla ondan beslenmiş, güç almışlardır. Büyük 

Doğu’yu sadece bir dergi zannedenler aldanır. Büyük Doğu bir mekteptir. Bir 

düşünce, edebiyat ve aksiyon akımıdır. Büyük Doğu’nun açtığı tarih dosyası, gelecek 

zamanlar için altınla tartılacak bir belgeler arşividir. Büyük Doğu, yepyeni bir nesil 

yetiştirmiştir. Hatta birçok kimse onun ne kadar tesirinde olduğunun farkında bile 

değildir. Ama İslâm idealini güden kaç kişi ve organ varsa, az veya çok, Büyük 

Doğu’nun tesirinde kalmıştır. Bu inkâr edilemez bir hakikattir. Büyük Doğu’nun 

                                                 
54 Bkz. İdeolocya Örgüsü, İstanbul, 1973, (İkinci baskı, takdim, numarasız.). 
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yirmi beş yıllık çilesini de tek başına omuzlayan Üstad Necip Fazıl olmuştur. O, 

Büyük Doğu idealini gönüllere işlemek için her türlü fedakârlığı göze almaktan 

çekinmeden, yolunda, başlangıçtaki aşk ve şevkle çalışmaktan bir an bile geri 

durmamaktadır55.  

 Rasim Özdenören’e göre Necip Fazıl’ın, Sezai Karakoç’a etkisi şiiriyle değil, 

hazırladığı düşünce ortamıyladır. Necip Fazıl’ın metafizik duyguyla sorduğu sorular 

Sezai Karakoç’ta cevabını bulmuştur56. 

 Necip Fazıl’ın tesir çevresi ile ilgili Ali Haydar Haksal bir yazısında şunları 

ifade etmiştir: “Necip Fazıl, oluşturduğu kanalda yürüyen ve yeni bir kuşağın 

yetişmesine olanak sağlayan bir büyük çığırın başlatıcısıdır. Bu yeni kuşakta Sezai 

Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören ve daha niceleri vardır. 

Büyük Doğu dergisinin yolunda da, Diriliş, Edebiyat, Mavera, Yönelişler, Yeni 

Sanat, Yedi İklim, Kaşgar ve niceleri vardır. Necip Fazıl’ın, “Birkaç Hikâye Birkaç 

Tahlil”  ile başlayan ve “Ruh Burkuntularından Hikâyeler” ile devam eden 

hikâyeleri Türk hikâyeciliği için bir dönüm noktasıdır. 1930 ile 1940’lı yıllardaki 

edebiyat dergileri karıştırıldığında onun, Behçet Necatigil’den Sabahattin Kudret 

Aksal’a kadar birçok şair ve yazar üzerindeki etkisi görülür. Sait Faik üzerinde de 

ciddi bir etkisi vardır. Necip Fazıl’ın hikâyeleri, insanın bir bütün olarak yer aldığı 

bir sürecin başlangıcıdır. Sait Faik’in hikâyelerindeki insan yoğunluğu ve sıcaklığı 

bu ruhtan gelmektedir. Sait Faik ilk hikâyelerini Ağaç ve Büyük Doğu dergilerinde 

yayımlamıştır57. 

                                                 
55Sezai Karakoç, Sütun, İstanbul, 1969, c. I, s. 165-167; Ayrıca bkz. Necip Fazıl hakkındaki yazıları 
için Turan Karataş, Doğu’nun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç, İstanbul, 1998. 
56 Rasim Özdenören, “Sezai Karakoç ve Necip Fazıl”, Necip Fazıl Kısakürek Şiiri, Sanatı, 
Aksiyonu, der. A. Arif Bülendoğlu, s. 142. 
57 Ali Haydar Haksal, Büyük Doğu Irmağı, İstanbul, 2007, s. 90- 92. 
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 Necip Fazıl, sanat ve fikir hayatında metafizik konulara eğilerek verdiği 

eserlerle, toplumda dinî ve ahlâkî temayüllerin oluşmasına katkıda bulunmak istemiş, 

millî benliğin önemine değinerek toplumsal yozlaşmanın ve taklitçiliğin önüne 

geçmek için uğraş vermiş, fert ve cemiyet ilişkisinde aradaki ahengi ve dengeyi 

kurarak insan haklarına ve hürriyet kavramına vurgu yapmış, yepyeni ideal bir 

toplum tasarımı ortaya koymaya çalışmıştır. Bu fikirler dile getirildiği dönemde 

büyük yankı bulmuş, üzerinde tartışılmıştır. Günümüzde de, bu görüşler üzerine, 

tartışmalar devam etmektedir. 

 Necip Fazıl’ın tesir çevresi ile ilgili olarak, “Büyük Doğu’nun Siyaset, Toplum 

ve Devlet Tasarımı” adlı yazısında, Abdurrahim Karadeniz şunları ifade etmiştir :            

“Necip Fazıl Kısakürek, memleketin ve Almanya’nın birçok yerindeki hitabeleri ve 

konferansları ve bir cemiyet olarak faaliyet gösteren Büyük Doğu düşüncesinde 

savunduğu ve karşı olduğuyla, yaklaşım ve kavrayış biçimiyle toplumumuzda kuvvetli 

akisler bulmuş ve özellikle dinî tefekkürümüzü derinden etkilemiştir. Din algısının 

geleneksel çeperlerini genişletmiş, toplum ve devlet kavramlarına ilişkin yeni 

düşüncelerin oluşumunda ve dillendirilmesinde çığır açmıştır58”.  

  Necip Fazıl, eserleriyle, tesiriyle, hayatıyla, sıkıntılarıyla, “Üstad” hitabını 

kazanmış, fikirleri ve fikirlerini savunmadaki gayreti ile yakın tarihimizde ve 

bugünkü düşünce hayatımızda izler bırakmıştır. Tefekkür dalında farklı bakış açısı ve 

söylemleriyle kitleleri ardından sürüklemiş, düşünce tarihimize de değişik sesler ve 

renkler kazandırmıştır.  

 

 

                                                 
58Abdurrahim Karadeniz, “Büyük Doğu’nun Siyaset, Toplum ve Devlet Tasarımı”, Hece Dergisi 
Necip Fazıl Özel Sayısı, Ankara, 2004, S. 97, s. 17. 
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II. BÖLÜM 
 

NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN DÜŞÜNCE SİSTEMİ 

 

Necip Fazıl Kısakürek’in düşünce sistemiyle beraber, onun düşünüş tarzı 

üzerinde de durulması gerekmektedir. Onun fikirlerinin geniş bir tesir çevresi 

bırakmasında en önemli etken kendisinin ifadesiyle “fikir öfkesi”dir. Bu fikir öfkesi, 

Necip Fazıl’ın, ne söylediği ve nasıl söylediği hususunu önplana çıkarmıştır. O, fikri, 

“insan başını fare kafasından ayıran tek hassa” 59 olarak görmüştür. Ancak, 

eserlerinde, hitabelerinde, konuşmalarında fikrin, insan için önemini, toplumlar ve 

insanlık için kıymet biçilemeyecek değerini ifade ederken, fikrin hayata 

geçirilmesinin asıl gaye olması gerektiği üzerinde önemle durmuştur. O, insan ve 

cemiyet hayatında bir şekil ifadesi istenmeyen fikri, “zarını yırtmamış bir tohum” 60 

olarak vasıflandırmıştır. Aksi takdirde o, “öfkesi olmayan fikri, tüfeği olmayan 

askere” 61  benzetmiştir.                                                                                                                           

 Necip Fazıl’ın, fikir ürünlerinin arkasında genel olarak ilmî disiplin ve 

sistematik bir düşünceden söz edilebilir. Ele aldığı meseleleri, bazen bir başlık 

altında, konularına göre, bazen de tarihî bir sıralamaya göre tasnife tâbi tutmuştur. 

Bununla birlikte zaman zaman sistematik bir düşüncenin dışında da fikirlerini 

açıklamıştır. Ancak sistematik bir disiplinle beraber, bu ölçüleri aşan heyecanlı ve 

farklı çıkışları, sistemli fikirleri kadar itibar görmüştür. Onun din, tarih, felsefe, 

kültür, edebiyat üzerine yazdığı bazı yazılarda, zaman zaman birçok hâdise, kaynak 

belirtilmeden çarpıcı bir üslup ve farklı benzetmelerle anlatılmıştır. 

                                                 
59 İman ve Aksiyon, s. 8. 
60 “1001 Çerçeveden”, Büyük Doğu, İstanbul,1944, S. 30, s.2;  
61 İman ve Aksiyon, s. 8; Ayrıca bkz. Akif Emre, “Büyük Doğu ve Gelecek Tasavvuru”, Hece 
Dergisi  Necip Fazıl Özel Sayısı, s. 52. 
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 Necip Fazıl, farklı birçok alana nüfuzuyla, kişi ve hâdiseler arasındaki her göze 

görünmeyen ilişkileri yakalayan zekâsıyla, birçokları için erişilmez zannedilen, fakat 

gerçekte belki karmaşık bir sebep sonuç ilişkisinden başka bir şey olmayan ileriyi 

görüşleriyle, etrafında geniş ve hayran bir kitle oluşmuştur. Necip Fazıl için önemli 

olan, bazı evliya menkıbelerine olduğu gibi, hâdisenin olmuş veya olmamış meselesi 

değil, o hâdiseye bakış tarzı, o hikâyenin ahlâkî davranışlardaki yeri, hikmeti ve 

ibretidir. 

 Necip Fazıl düşüncesine bakıldığında öz olarak o, insanlığın ruh ve maddeyi 

yan yana getirememesi nedeniyle sürüklendiği buhrandan çıkış yollarını göstermeye 

çalışmış ve ideal bir toplum meydana getirmeyi gaye edinmiştir62. 

 Necip Fazıl’ın fikirleri üzerinde özellikle Abdülhakîm Arvasî’nin etkisi 

büyüktür. Nakşibendî şeyhlerinden olan Arvasî’yi tanımasından sonra Necip Fazıl’ın 

düşüncesi daha çok dinî ve tasavvufî konulara yönelmiş ve bu yönde fikirler ileri 

sürmüştür. Onun, İlahî marifete ulaşmak için aklın belli bir hissesinin olduğu, asıl 

hürriyetin Allah’a esaretten ibaret olduğu fikirleri tasavvufî düşüncenin özelliklerini 

yansıtır63. 

 Necip Fazıl, Gazalî’nin geçirmiş olduğu vehim ve şüpheler gibi kendisinde de 

vehim ve şüphelerin ortaya çıktığını, Gazalî’nin bu manevî buhrandan kurtulma 

yolunun kendisi üzerinde de büyük etkisi olduğunu ifade etmiştir64. Necip Fazıl’ın 

kendi ifadesiyle içindeki korkular ve sıkıntılar tasavvufa yönelmesiyle ortadan 

kalkmıştır. O, Gazalî’nin, “Gördüm ve anladım ki, peygamberlik tavrı aklın 

ötesindedir ve her şey, onun, Allah sevgilisinin bâtınından bir feyiz nuru 

                                                 
62 “Tanrı Kulundan Dinlediklerim”, Büyük Doğu, İstanbul, 1943, S. 1, s. 5;  Necip Fazıl, Büyük Doğu 
dergisinde, “Büyük Doğuya Doğru” başlığı altındaki yazılarda ideal bir toplum düzeni tasavvur 
etmiştir. 
63 Bu konuyla ilgili geniş bilgi için bkz., “Hürriyet”, “Akıl” ve “Tasavvuf Felsefesi” konu başlıkları. 
64 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 125- 126. 
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alabilmekten ibarettir. O nura teslim oldum ve kurtuldum!”  ifadesini ele alarak 

kendisinin de gerçek bilgiye tasavvuf yoluyla ulaştığına işaret etmiştir. 

 Necip Fazıl, tasavvufa meylettikten sonra, artık onun düşüncelerinde ve 

eserlerinde tasavvufî düşüncenin izleri görülmeye başlamış ve bunu açıkça 

yansıtmaya başlamıştır. Onun,  

              “Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış; 

               Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış” 65 

dizeleri ile asıl gayesinin Allah’ı aramak ve O’nun yolunda ilerlemek olduğunu ifade 

etmek istemiş ve düşünce sisteminin bu yönde şekillendiğini ortaya koymuştur.  

  Necip Fazıl’ın siyasî fikirlerinin bazı bölümlerinde Farabî’den izler görmek 

mümkündür. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

 1. Necip Fazıl, mutlu bir toplum için ideal bir devlet tasarımı ortaya koymuştur. 

Bu ideal devlet, Farabî’nin ideal devleti “Medinetü’l-Fazıla”da olduğu gibi66 

insanların hem bu hayatta hem de öteki hayatta en yüksek mutluluğunu hedef alan bir 

devlettir. 

 2. Necip Fazıl, mutluluğu hedef alan bu ideal devleti yönetecek kişide, 

Farabî’de olduğu gibi, birkaç vasfın olması gerektiğini düşünmektedir. Farabî, devlet 

başkanının vasıflarını ayrıntılı bir şekilde sıralamıştır. Fakat o, kısaca, sıradan 

birisinin erdemli şehrin yöneticisi olamayacağını, bu kimsenin yöneticilik 

yapabilecek kabiliyette ve yöneticilikle ilgili iradî meleke ve tutumları kazanmış 

olması gerektiğini ifade etmiştir67. Necip Fazıl da ideal devletinin reisi olan “Baş 

Yüce”nin buna yakın vasıflar taşıması gerektiğini ileri sürmüştür. Ona göre, “Baş 

                                                 
65 Bkz., “Şiirlerim”, Çile, s. 39. 
66 Farabi, Mutluluğun Kazanılması, çev. Ahmet Arslan, Ankara,1999, s. 51; Farabi, İdeal Devlet, 
çev. Ahmet Arslan, Ankara, 1997, s. 101. 
67 Farabi, İdeal Devlet, s. 104. 
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Yüce” herhangi bir insan olamaz. O, akıl ve ahlâkça diğerlerinden üstün, yöneticiliğe 

istidatlı, derin ve içtimaî bir remz ve kâmil bir insandır68.  

 3. Necip Fazıl’ın ideal devletinde iradeciler, seçkinlerden meydana 

gelmektedir. Bu seçkinler, ahlâkî erdemlerle donanmış din, ilim, fen, sanat gibi 

konularda toplumun en önde gelen kimseleridir. Bu seçkinler zümresi, halkın hakkını 

onlardan daha çok düşünür. Bu nedenle, günlük politikanın dışında, bir gayeye 

hizmet eden siyaseti yapma yetkisi bu zümreye aittir69. Farabî, toplumu seçkinler ve 

avam diye ikiye ayırmıştır. Seçkinler,  sanatı olan, kesin ispatlarla burhan bilgisine 

sahip olan zümredir. Avam ise, kanıttan, ispattan, bilimden anlamayan, herhangi bir 

sanatı olmayan kimselerden oluşur. Siyaset, avamın değil, seçkinin ilgi ve yetki 

alanına giren bir şeydir70.    

 4. Necip Fazıl’ın münevverler ve seçkinler zümresi olarak gördüğü  “Yüceler 

Kurultayı”, kendi içinden başkanlığa en liyakatli olanı “Baş Yüce” olarak seçer71. 

Farabî, seçkinlerin en seçkininin en yüksek yönetici olması gerektiğini belirtmiştir72. 

Ülken’e göre Farabî düşüncesinde; aydınlar aristokrasisinin idare ettiği erdemli 

toplum, yalnız âlim ve erdemlilerden mürekkeptir. Bu toplumda başkan seçim yolu 

ile gelir73.   

 5. Necip Fazıl’ın idealindeki yönetim şekli gerçek münevverlerin oluşturduğu 

Yüceler Kurultayı, dolayısıyla bir nevi aristokrasi yönetimi olan                                                    

Baş Yücelik’tir. İdeal devleti meydana getirebilmek için demokrasi eksik yanlarına 

rağmen, diğer yönetim şekillerinden daha üstündür. Demokrasi, doğruyu bulma 

                                                 
68 İdeolocya Örgüsü, s. 294- 295. 
69 Aynı eser, s. 290. 
70 Farabi, Mutluluğun Kazanılması, s. 87. 
71 İdeolocya Örgüsü, s. 291. 
72 Farabi,Mutluluğun Kazanılması, s. 88. 
73 Hilmi Ziya Ülken, İslam Felsefesi, Ankara, 1967, s. 63. 
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yolunda ihtiyati bir sistemdir74. Farabî’ye göre, erdemli şehrin yönetimi seçkinler 

zümresine aittir ve bu ideal ve yetkin bir yönetim şeklidir. Fakat bu ideal devleti 

gerçekleştirme hemen mümkün olmayabilir. Farabi, eksik ve mahsurlu yönlerine 

rağmen demokrasinin, ideal devletin muhtemel bir ortaya çıkışı için en iyi zemini 

teşkil ettiğini söylemektedir. Ona göre, diğer devletlere nazaran zaruret devletleriyle 

demokratik devletlerden mükemmel devletler ve mükemmel insanların yönetimlerini 

meydana getirmek daha mümkün ve daha kolaydır75.        

  Necip Fazıl düşünce sisteminde, öneri ve tezlerin muhatabı inanmış insandır. 

O, bir gelecek tasarımı ortaya koymaya çalışırken, aklı ancak dinin buyruğu altına 

girdikten sonra başvurulan bir araç olarak görmüştür. Elbette ileri sürülen görüş ve 

düşünceler, derin tahliller, yine de bir akla seslenir. Fakat bu akıl, inanmış kişinin üst 

aklıdır. Bu akıl, kalpte bulunan bir nurdur ve Necip Fazıl, hep bu akıl sahiplerini 

sözlerinin muhatabı yapar76.   

  

 

 

 

 

 

                 

A) FELSEFÎ GÖRÜŞLER 

 

                                                 
74 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 211- 212; Konuşmalar, s.178- 179; İdeolocya Örgüsü, s.  
     399- 400. 
75 Farabi, İdeal Devlet, s. 111, 137- 138, 272- 273.  
76 Bkz. İdeolocya Örgüsü, s. 184-192. 
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1) SİYASET FELSEFESİ 

 

 Necip Fazıl’ın siyasî düşüncelerinin değerlendirilmesinde Doğu ve Batı’ya 

bakışı önemlidir. O, Batı’nın muhteşem bir müsbet bilgiler manzumesinin gerisinde 

ruhunu arayan, manevî bir boşluk içinde kıvrandığını, Doğu’nun ise ruhunun yanına 

müsbet bilgileri ekleyememesinden kaynaklanan bir buhran geçirdiğini ifade 

etmiştir. Bununla birlikte Doğu ve Batı’nın çıkmazlarından yola çıkarak yeni bir 

toplum ve devlet tasarımı ortaya koymuştur. Bunun adı ise, siyasî fikirlere alternatif 

olan “Büyük Doğu” ülküsüdür. Necip Fazıl’ın kısaca “Doğunun Doğuşu”77 olarak 

tanımladığı “Büyük Doğu” ülküsü, kendi vatanımızdan başlayarak güneşin doğduğu 

istikamete doğru, Doğu’nun kaybetmiş olduğu ruh kökü üzerinde, müsbet ilimleri de 

içine alacak ve böylece Doğu âlemi içinden bir Büyük Doğu’nun ortaya çıkmasını 

hedef tutacak bir mefkûredir78. Büyük Doğu, hem bir mâna, hem bir madde, hem bir 

zaman, hem bir mekân ismi ve belli başlı bir ruhun, kendisiyle beraber bütün 

insanlığa örnek halinde donatacağı Doğu âlemine işarettir79. 

  Ona göre, kendini kurtaracak bir inkılâb bekleyen dünyanın ve İslâm âleminin 

kurtuluşu ancak bu şekilde mümkün olabilir. Devleti, toplumu ve bireyi yeniden 

şekillendirecek bir  “ideolocya” arayışı, köyü, kenti, aileyi, okulu, sağlığı, sanatı da 

kapsayacak genişliktedir80. 

 Necip Fazıl, siyaset, toplum ve devlet tasarımını açık, net ve kendine özgü, gür 

bir sesle dillendirmiştir. O, fert, toplum ve devlet düzleminde yüzyıllardır dışarıda 

aradığımız çarenin içeride, kendi köklerimizde bulunduğunu büyük bir açıklıkla 

                                                 
77 İdeolocya Örgüsü, s. 9. 
78 Aynı eser, s.13. 
79 Aynı eser, s.12. 
80 Büyük Doğu, 1943, sayı 1, s. 2. 
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ortaya koymuştur. Necip Fazıl, siyasi görüşleriyle, “İslam, kişiyi, toplumu ve devleti 

nasıl mamur ve bayındır eder?”81 sorusuna verilecek cevabı bulmayı amaçlamış ve 

bunun için çaba sarf etmiştir.  

  Necip Fazıl, siyaseti, “bir millet bütünlüğünün, kendi fertleri ve öbür millet 

bütünlükleri içinde münasebet kanunlarını temsil eden, madde ve ruh planında bir 

menfaat şuuru” 82 şeklinde tarif etmiştir. O, bundan sonra siyaseti menfî ve müsbet 

yönleri bakımından bir tasnife tâbi tutmuş ve siyaseti “Politika (küçük politika) ve 

Siyasetü’l-Medine (büyük siyaset)” şeklinde iki çeşide ayırmıştır: 

 a) Politika (Küçük Politika): Ona göre, bütün dayanaklarını kaybedip yalnız 

kendisinden ibaret, yalnız kendisi için hayat zemini kazanmaya mahsus bir atlatma 

ve aldatma müessesesi hâlinde ortaya çıkınca ondan uzaklaşmak gerekir. Bu türlü 

siyasetin ismi “politika”dır. Necip Fazıl’ın küçük politika dediği bu siyaset şekli, dar 

ve bağımsız anlamda, devlet idaresiyle ilgili olan günlük siyasete dair işlerdir.  

 b) Siyasetü’l Medine (Büyük Siyaset): Necip Fazıl’a göre bu, siyasetin büyük 

çeşididir. Bu siyaset, bir iman ve fikre dayalı bir gayeyi gerçekleştirmek için bir 

vasıtadır. O, bunu şöyle tanımlar: “Bütün bir iman, dava ve gaye manzumesinin, 

sımsıkı bir ideolocya örgüsünün dış âleme nakşındaki cehd ve imkân tasarrufunu 

kadrolaştırıcı bir mahiyet belirttiği zaman da kahramanların malı olur ve ismi büyük 

politikaya döner. “Siyasetü’l- Medine” budur”83.  

 Necip Fazıl, büyük siyasetin saf ahlâk, irfan, dirayet ve hamleden ibaret 

olduğunu belirtir84. Onun bu görüşü, Farabi’nin medenî ilme verdiği anlama yakın 

izler taşımaktadır. Farabi, “İhsa’ül-Ulûm” adlı eserinde, medenî ilme dahil ettiği 

                                                 
81 İdeolocya Örgüsü, s. 141. 
82 Namık Kemal, Şahsı,  Eseri, Tesiri, Ankara,1940, s. 301. 
83 Çerçeve 3, İstanbul, 1991, s. 33,169. 
84 Aynı eser, s. 33, 170. 
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siyaseti tanımlarken, bugünkü anlamda bir politika öğretisinden çok, bir ahlâk 

öğretisi ortaya koymaktadır85. Ahmet Arslan da bu hususla ilgili olarak, Farabi’nin 

eserlerinde politikadan ayrı olarak ahlâk konusuna tahsis edilmiş özel bir bölüm 

olmadığını söylemiştir. Ona göre Farabi’nin ana amacı, insanın nihai ereğinin ne 

olduğunu bilmek ve bunu gerçekleştirmektir86.  

  Necip Fazıl, siyaseti, her büyük sanat ve fikir adamınca mutlaka 

benimsenmesi gereken bir ameliye çerçevesi olarak görür. O, toplum politikası 

çerçevesinde iki büyük teşhisten bahseder. İlki, kendilerine taarruz eden dünyayı 

bütün kötü niyetleri ve maksatlarıyla teşhis;  diğeri de kendi dünyası içinde buna 

karşı almayı düşündüğü tedbir, müdafaa ve taarruzî bir sebeple bağlı olduğu politika 

hamlesidir87. 

 

a) Devlet Felsefesi 

 Necip Fazıl’a göre, tarih boyunca insanlık, bütün salahiyetleri fert, halk ve 

zümre hâkimiyeti elinde toplayan üç idare çeşidi tanımıştır. Bunlar; a)Monarşi, b) 

Demokrasi, c) Oligarşi (Zümre İdareleri)dir. 

   ı)Monarşi: Fert hükümranlığı anlamına gelen monarşi, en fazla eski tarihte 

görülen bir yönetim şeklidir. Fakat diğer yönetim şekilleriyle karışık biçimde 

örnekleri de tarihte görülmüştür. Bu idare şeklinde, merkezî nüfuz ve salahiyeti 

elinde bulunduran fert, bu nüfuz ve salahiyeti nefsinin ve keyfinin başıboş aleti 

zannedebilir. Bu husus monarşinin mahzurlu yönüdür. Fakat bu yönetim şeklinde 

keyfi bir muamele olmazsa, aslî gaye olarak görülen hususa hizmet bile edebilir88.  

                                                 
85 Farabi, İhsa’ül-Ulûm, çev. Ahmet Ateş, İstanbul, 1990. 
86 Ahmet Arslan, “Önsöz”, Mutluluğun Kazanılması, , s. 16.  
87 Namık Kemal, Şahsı, Eseri, Tesiri, s. 211. 
88 İdeolocya Örgüsü, s. 229. 
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 Necip Fazıl, hakka esir olan bir fert hükümranlığını, başıboşluğa mahkum bir 

hürriyet idaresinden üstün tutmuş fakat en seçkin cemiyet temsilcilerinin meşveret 

idaresini hepsinden üstün tutmuştur89. 

   ıı)Demokrasi: Bu konu için demokrasi başlığına bakınız. 

       ııı)Oligarşi: Farklı içtimaî sistem planları etrafında kadrolaşmış zümre 

idareleridir. Necip Fazıl, en seçkin cemiyet temsilcilerinin meşveret idaresinin, diğer 

yönetim biçimlerinden üstün olduğunu ileri sürmüştür90. O, tasarladığı ideal 

devletinde de, bu gerçek münevverler zümresinin idaresine dayalı bir yönetim şekli 

ortaya koymaya çalışmıştır.  

   Ona göre, bugüne kadar insanlık kavim ve millet çerçevesi içinde nefsini idare 

etmek için, nizam merkeziyetini bu üç şekilden bir başkasına temsil ettirecek bir 

rejim şekli bulabilmiş değildir. Eski tarihte saltanatın, yeni tarihte cumhuriyetin, en 

yeni tarihte de tek parti hâkimiyetinin ve ayrı ayrı hepsinin saf veya birbiri içine 

karışık örnekleri görülmüştür. Bu da gayenin, şekillerden ziyade o şekillerin bağlı 

olduğu ruhlar olduğunu göstermiştir. Devlet ve hükümet çeşitleri içinde şekil, hiçbir 

zaman asli gaye olamamıştır91. 

 Necip Fazıl, idare şekillerini asli gayeye ulaşıp ulaşamadıklarına göre 

değerlendirmekte, bunların her birinin veya hepsinin aslî gayeye eriştiği müddetçe 

kabul edilebileceği görüşündedir. O, ortaya koyduğu ideal devlet tasarımını, bu 

şekillerin birbirine nisbetle fayda ve mahzurlarına karşı, faydaların her birinden 

süzülüp, bütün mahzurların her birinde bırakıldığı, bir tamamlık ifadesi olarak 

görmüştür92.   

                                                 
89 Aynı eser, s. 120. 
90 İdeolocya Örgüsü, s. 120. 
91 Aynı eser, s. 227-228. 
92 Aynı eser, s. 227. 
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        Necip Fazıl, gayeye ulaştıracak devlet anlayışını, dinin buyruğu altındaki selim 

aklın ortaya koyabileceği görüşündedir. Ona göre, bütün zıtlarından ve sahte 

benzerlerinden ayırarak, şeriat, tasavvuf ve onlara tabi akıl anlayışı ile derin ve 

gerçek mü’mine bağlanan İslâm inkılâbı içinde, devlet ve hükümet şekli serbest ve 

ileri akıla bırakılmış, bütün bir icat mevzuudur. Bu davada serbest ve ileri akıl, ana 

ölçüye daima bağlı kalarak, insan cemiyetlerinin ve idare nizamlarının tarih boyunca 

macerasını takip ederek, en doğru, en iyi ve en güzel şekli seçmekte veya bulmakta 

yüzde yüz hürdür93.  

  Necip Fazıl’a göre devlet, Allah’ın fertlere biçtiği hakları dağıtmak 

bakımından kölelerin en zayıfı, yine Allah’ın fert üzerindeki hakkını istemek 

bakımından da sultanların en kuvvetlisidir94. 

 Necip Fazıl’ın, devlet düşüncesinde önemle üzerinde durduğu hususlardan biri 

de, mutlu ve huzurlu bir toplum amaçlanıyorsa, mutlaka her toplumun kendi 

bünyesine uygun bir devlet telakkisi geliştirmesi gerektiği hususudur. Ona göre, 

millî, hususî unsurlardan meydana gelmeyen, öz köklerinden ziyade, taklitçilikten 

ibaret olup başka bir toplum için öngörülen, kendi insanını merkez almayan bir 

devlet tasarımının başarılı olması mümkün değildir95. 

 

 

a1-İdeal Devlet ve Baş Yücelik 

 Necip Fazıl, İslâm’ın ölçüleri çerçevesinde, insanları dünya ve âhiret 

mutluluğuna ulaştırabilecek ve insanların kendini düşündüğünden daha fazla onlar 

için düşünecek bir devlet tasarısı ortaya koymaya çalışmıştır. Onun tasavvur ettiği 
                                                 
93 Aynı eser, s. 228. 
94 Ahmet Kabaklı, (Necip Fazıl Kısakürek ile) Sohbetler II, İstanbul, 1992, s. 289. 
95 Aynı eser, s. 500- 502. 
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ideal devletinin adı “Baş Yücelik”tir. Ona göre, bu ideal devlet, hiçbir şekle bağlı 

olmayan, sadece İslâmiyet’in ruh ve ana ölçülerine sımsıkı bağlı, ondan hiçbir şey 

feda etmeyen bir intibakla uygun bulunan, mücerret ve umumî, daima arayıcı ve 

yenileştirici bir kıstastadır. Bu devlet, halk kitlelerini, hastasını sormadan tedavi eden 

doktor gibi, istikamet verici müdahalesi; fert, zümre ve sınıf üstü bir hak ve hakikat 

kutbunun idaresiyle tecelli eder. Bu fikriyatın tezahürü ve tarih boyunca bir eşi 

bulunmayan mefkurevî şekli de, cumhuriyet şeklinin en ileri derecesi sayılan 

“Yüceler Kurultayı” ve “Baş Yücelik” ülküsüdür. Bu ülkü, ezel kadar eski ve ebed 

kadar yeni, sabit ve mutlak temel ölçüye bağlıdır. Bu devlet şekli, Eski Yunan’dan 

bugüne kadar insanoğlunun binlerce yıllık tecrübeleri arasında misilsiz bir ilericilik 

ve yenilik temsil ettiği gibi, her şeklin faydalarını toplamış ve zararlarını atmış, 

merkezi hikmet ve hakikat buluşu ile cihan çapında bir yenilik ve ilericilik 

hamlesidir ve bu devlet İslâm’ın şurâ ölçüsüne de sımsıkı bağlıdır96.  

 Necip Fazıl’ın ideal devlet tasarısında fertten cemiyete, cemiyetten de devlete 

uzanan, zaman içinde gerçekleşecek olan sistematik bir aşamalılık gerekir. Fertten 

başlayan bir inkılâb ile gerçekleşecek olan tasarımda, fertsiz cemiyet ve cemiyetsiz 

devlet idealine asla uzanılmaz. Dolayısıyla ideal devlet tasarımının adı olan “Baş 

Yücelik Devleti”, yüce ferdin, yüce cemiyetin sonucu olarak tasavvur edilir. O, bu 

tasavvurun öncelikle bireysel bir bakış ve hayat anlayışıyla fertlerin ruhunda canlılık 

kazanmasıyla başarılabileceğine inanır97. 

 

a2- Devletin Şekli ve Yapısı 

                                                 
96 İdeolocya Örgüsü, s. 226-229. 
97 Aynı eser, s. 182. 



 57 

  Necip Fazıl için siyasî organ oldukça önemlidir ve o, geleneksel Türk devlet 

yapılarından yola çıkarak bir devlet yapısı ortaya koymaya çalışmıştır. “Baş Yücelik” 

adını verdiği bu devlet başlıca altı kısımdan oluşmaktadır :  

 a)Yüceler Kurultayı  b)Baş Yüce c)Baş Yücelik hükümeti d)Yüce Din Dairesi, 

e)Halk Divanı  f)Baş Yücelik Akademyası98.   

 Baş Yücelik devletinde bütün kuvvet denkliği aynı köke bağlı olarak Baş Yüce 

ve Yüceler Kurultayı arasındadır. Yüceler Kurultayı, daima kendi kendisini tekmil ve 

inşaya ve daima hak ve hakikate memur giderken; onun ve devletin başı olan Baş 

Yüce, yine onun seçiminden gelerek, hak ve hakikatin millet üstü manasıyla hak 

iradesine bağlı cephesini en ince ahenk içinde telif eder. Yüceler Kurultayı vicdan,  

Baş Yüce de irade mevkiindedir. Böylece hak ve hakikatin muhtaç olduğu birbirini 

murakabe ve muhasebe eden iki ana merkez doğmuş olur ve bu iki ana merkezin iş 

ve fikir kaynaşmasından doğacak olan vahdet, diğer bütün irade şekillerinin 

başaramayacağı hür disiplini, hiç kimseyi incitmeden elinde tutar.  

 Baş Yücelikte çoğunluğun doğruyu seçebilme ihtimali, seçkinlerin doğruyu 

seçebilme ihtimalinden daha düşük görüldüğünden halk istisnaî haller dışında 

seçmen olamaz. Millî iradeye yalnızca, Baş Yüce ile Yüceler Kurultayı arasında bir 

uzlaşmazlık çıkması durumunda, bu ikisi arasında karar verme amacıyla 

başvurulur99. Baş Yücelikte halk kendisini devletin, devlet de halkın kölesi bilecek 

ve böylece her iki taraf da birbirine sadakatle hizmet edecektir100.  

 Baş Yücelik Devletinde, millet, Baş Yüceyi icraatlarından dolayı hesaba 

çekmeye kanuni hak sahibi olacaktır. “Yüceler Kurultayı” içinden, bu kurul 

tarafından seçilmiş olan “Baş Yüce”, “Halk Divanı”nda, halkın meselelerini 
                                                 
98 Aynı eser, s. 289-310. 
99 Aynı eser, s. 294. 
100 Aynı eser, s.290. 
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dinleyecek ve icraatlarından dolayı halk tarafından sorgulanabilecektir. Bu imkân her 

vatandaşın keyfî muameleler dışında kullanabileceği bir haktır. Bu da, Baş Yüce’nin 

başkanlık edeceği, halk divanı ismi verilen bir salonda, halkın huzurunda 

yapılacaktır101. 

 Necip Fazıl’ın Baş Yücelik devlet tasarımında, yüce fertten, yüce cemiyetten 

Yüceler Kurultayına, bu kurultayın 5 yıl için seçeceği Baş Yüceye ve bu hiyerarşinin 

nasıl işleyeceğine; Yüceler Kurultayını oluşturacak 101 azanın yüce namzetleri 

arasından nasıl belirleneceğine ve bu namzetleri neden halkın seçemeyeceğine, 

devletin işleyişinin nasıl olacağına varıncaya kadar bütün ayrıntılar tek tek sıralanır.   

 

a3- Meclis ve Yüceler Kurultayı 

 Necip Fazıl’a göre, Büyük Doğu mefkûresinde, cemiyet iradesini temsil adına, 

dünyanın her yerinde örnekleri bilinen millet meclisleri yerine bir Yüceler Kurultayı 

vardır. Yüceler Kurultayı, milletin; dinde, fikirde, sanatta, ilimde, siyasette, müsbet 

bilgilerde, ticarette, askerlikte, idarede, işte, hulasa insan kafasının arayıcı 

hamlelerini ve idrakçilerini planlaştıran her sahada, eser, keşif, görüş, terkip ve dava 

sahibi aksiyoncu güzidelerinden örülüdür. Yüceler Kurultayının manası, milleti en 

ileri düşünenlerinin ve en iyi yapanlarının kadrosunda özleştirmektir. Bir millet 

kadrosunda gerçek münevverler otoritesi diye vasıflandırılabilecek Yüceler Kurultayı 

hâkimiyeti, ister fert ve ister zümre olarak kendi nefsaniyet ve enaniyeti olmayan 

üstün yaratılışlar elinde, hak ve hakikate mahkûmiyetten başka bir şey değildir. 

Sadece kemiyet planına bağlı bir seçim uygulaması, serbestlik maskesi altında 

                                                 
101 Bkz. Bu hususla ilgili geniş malumat için “Halk Divanı” başlığı. 
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mahkûm eden hâkimiyetten başka bir şey değildir. Böyle bir temayül, Yüceler 

kurultayına tam aykırıdır. Yüceler Kurultayının anladığı hürriyet hakikate esarettir. 

 Yüceler Kurultayının azası, en aşağı 40, en yukarı 65 yaşında, maddî ve manevî 

kâmil sıhhat içinde olur. Bütün hususî hayatı, her türlü faaliyeti, her an hayat ve 

hadiselere karşı verdiği imtihanlarla, kendi kendisini millet ve kurultayın tam ve 

mutlak müşahede ve murakabesi altında tutar. Davasından başka hiçbir hasis fert ve 

nefs hayatı sürmez. Meslekî politika zanaatının ve her türlü menfaat ve tesirin 

üstünde kalır. Yüceler Kurultayı, azası içinde üstün vasıflarını düşüren, hatta daima 

ilerletmeyen her ferdi derhal tasfiye edici hassasiyet ölçüsüne sahiptir. Millet 

meclislerinde olduğu gibi, topluluğun bütün irade ve karar mihrakı Yüceler 

Kurultayı’dır. Yüceler Kurultayı’nın her ölçüsü kanundur ve her kanunu bir ana 

manzumeye bağlıdır102. 

  Yüceler Kurultayını ilk defa bir müessese meclisi meydana getirir. Yüceler 

Kurultayı, vatanın ileri gelenlerinden en layıklarına, Yüceler Kurultayına namzet 

unvanı altında, sayıyla kayıtlı olmayarak, manevî bir derece verir. En büyük kıymet 

ve mükâfat olan bu derecenin sahibi, hiçbir temsil hakkı olmaksızın, derecesine her 

an liyakat belirtmekte devam eder. Yüceler Kurultayı, yeni azasını bu namzetler 

arasından seçer. Yüceler Kurultayının azası, eksiksiz ve fazlasız 101’dir ve bu 

azadan her biri bütün vatanı temsil mevkiindedir. Kurultay azası, kendilerini kuşatan 

ve en küçük uygunsuzluk tezahüründe tasfiyeye uğratan sebepler dışında, ebedî 

olarak yerinde kalır103. 

 

a4- Başkan 

                                                 
102 Aynı eser, s. 290. 
103 Aynı eser, s. 291. 
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 Necip Fazıl’ın Baş Yücelik tasarımında, devlet başkanı “Baş Yüce”dir. Ona 

göre, Yüceler Kurultayı temelleştikten sonra kendi kadrosu içinden Baş Yüceyi 

seçer. Kurultayın seçtiği “Baş Yüce” devlet reisidir ve devletin ismi de “Baş 

Yücelik”tir. Baş Yüce beş yıl için seçilir. Baş Yüce herhangi bir devlet reisi değil, 

derin,  içtimaî bir remzdir. Beşeri haddin en üstünüyle, bütün salahiyetlerin kendisine 

teslim edildiği bu kâmil ferdin, Allah, vicdanı ve millet arasında memur bulunduğu 

ahenk uğrunda, kendi nefsini salahiyetsizlikte son mertebeye indirmesi ve temsil 

ettiği icra makamına en küçük nefs ve hırsı karıştırmaması gerekir104. 

 Baş Yüce, hak ve hakikat karşısında herkesi kendisine tâbi kılacaktır. Fakat en 

sorumlu ve olgun kişi olarak, temsil ettiği iman ve hakikat kutbunun en ileri hürriyet 

içinde her şeyi ve herkesi köleleştiren manasına karşı mukaddes mizan önünde, 

bizzat, her şeyden ve herkesten fazla köleleşecektir105. 

  Baş Yüce, hangi rejim çerçevesinde olursa olsun, bağlı bulunduğu dünya 

görüşünün temel noktaları müstesna, hiçbir kalıp içinde donmayan, softalaşmayan, 

vicdanları başıboş bırakmayan ve süngüleme vahşetine düşmeyen insandır. O, yerine 

ve sırasına göre katil bıçağı ile operatörün neşteri arasındaki farka uygun, hak adına 

müdahaleci olmayı bildiği kadar, sakalını sokaktaki adama tutturabilmeye dek 

hürriyetçi olmayı da takdir eder106. 

 Baş Yüce, Yüceler Kurultayını her defa giren ve çıkan azasıyla tasdik edecek, 

millet adına Yüceler Kurultayını murakabe ve müdafaa halinde olacak ve hükmü 

Yüceler Kurultayına bırakacaktır. Buna karşılık Baş Yücede bütün hayat faaliyet ve 

işiyle Yüceler Kurultayı’nın murakabe ve hakikati müdafaasına hedef olacaktır. 

Yüceler Kurultayı, Baş Yüceyi beklenmedik menfî ve zıt şartlar içinde görürse, onu 
                                                 
104 Aynı eser, s. 295. 
105 Aynı eser, s. 296. 
106 Rapor 7/9,  İstanbul, 1993, s. 142. 
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en aşağı yüzde yetmiş beşi bulması gereken bir çoğunluk kararıyla devirip arasından 

birini Baş Yüce ilan etmek hakkına sahip olacaktır. 

 Baş Yüce, Yüceler Kurultayını doğrudan doğruya feshetmek hakkına sahip 

değildir. Ancak Yüceler Kurultayında beklenmedik menfî ve zıt temayüllerin 

kümelendiği ve bütün kadroyu kuşatmaya başladığı bir fesat takdirinde, derhal 

milletle kendisi arasında hakem kararı isteyebilir. Bunu isteyebilmesi için Yüceler 

Kurultayının en aşağı yüzde kırk nispetinde kendisiyle beraber olması lazımdır. 

Milletin Baş Yüce lehinde vereceği hüküm Yüceler Kurultayını yalnız Baş Yüce 

tarafını tutuş nispetinden ibaret bırakır, gerisi derhal tasfiyeye uğramış olur ve bu 

kısım sonra kendisini ikmal eder. Milletin Baş Yüce aleyhinde vereceği hükümse 

onu hemen düşürür ve yeni devlet reisi seçimine yol açar.  

 Baş Yüce, Yüceler Kurultayının kanunlar manzumesine aykırı emir veremez. 

Fakat her emri, kanunu tamamlayıcı ve belirtici ayrı bir kanundur. Kanunun bir şey 

söylemediği yerde Baş Yücenin emri katidir107. 

 

 

 

 

a5- Hükümet 

   Baş Yücelik devletinde, Baş Yüce ile Yüceler Kurultayı arasındaki 

uzlaşmazlıktan dolayı millî iradeye başvurulduğu hâllerde millî iradeyi tahakkuk 

ettirmekle vazifeli hükümet ve icra mekanizması kurulur. Hükümet, ilk önce Baş 

Yüceye, sonra o yoldan Yüceler Kurultayı’na karşı mesul olarak, Baş Yüce 

                                                 
107İdeolocya Örgüsü,  s. 293-294. 
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tarafından ve Yüceler Kurultayı kadrosu dışından teşkil edilir. Baş Yücenin bir 

emriyle hükümet değişir. Hükümet onun adına iş yapar. Baş Yücelik hükümeti, bir 

başvekil ve on bir vekilden oluşur. Hükümet, bütün şubeleriyle Yüceler Kurultayı 

azasının her türlü teftiş ve murakabesine açıktır108. 

 Baş Yücelik Hükümeti, bir başvekil ve Maarif, Savaş, İktisat, Maliye, Sağlık ve 

Bakım, Adliye, Matbuat ve Propaganda, Hâriciye, Dâhiliye, Nâfia ve Düzenleme 

Vekâletlerinin başında bulunan on bir vekilden oluşur. Hükümetin genel siyasetini, 

Başvekilin başkanlığında bu on bir vekilden oluşan Vekiller Heyeti temsil eder109. 

 Baş Yücelik Hükümetinde vekâletlerin her biri üçer müsteşarlığa bölünmüştür. 

Bunlar; 

a) Maarif Vekâleti: İlim ve Güzel Sanatlar, Halk Terbiyesi ve Evleri, 

Umumî Öğretim Müsteşarlıkları. 

b) Savaş Vekâleti: Kara, Deniz, Hava Müsteşarlıkları. 

c) İktisat Vekâleti: Sanayi, Ticaret, Ziraat Müsteşarlıkları. 

d) Maliye Vekâleti: Bütçe ve Umumî Muvazene, Vergiler ve Resimler, 

Bankalar ve İnhisarlar Müsteşarlıkları. 

e) Sağlık ve Bakım Vekâleti: İyileştirme, Güzelleştirme, Çoğaltma 

Müsteşarlıkları. 

f) Adliye Vekâleti: Mahkemeler, Islahhaneler, Kanunlar Müsteşarlıkları. 

g) Matbuat ve Propaganda Vekâleti: Matbuat, Propaganda, Turizma 

Müsteşarlıkları. 

h) Hâriciye Vekâleti: Şark, Garp, Haber Alma Müsteşarlıkları. 

                                                 
108Aynı eser, s. 295. 
109Aynı eser, s. 297. 
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i) Dâhiliye Vekâleti: Mülkî Teşkilat, Belediyeler, Umumî İnzibat 

Müsteşarlıkları. 

j) Nâfia Vekâleti: Tesisler, Yollar, Münakale Vasıtaları Müsteşarlıkları. 

k) Düzenleme Vekâleti: Teşkilat Düzeni, İş Düzeni, Sigorta ve Tekaüt 

Sandığı Müsteşarlıkları110. 

  Baş Yücenin, Yüceler Kurultayı’ndan seçeceği bir Başvekil, Vekiller Heyeti 

azasını, Baş Yücenin tasdikine arz etmek suretiyle tayin eder. Hükümet üstü müstakil 

devlet organlarının başları, daima Baş Yüce tarafından tayin edilir111. 

 Din işleri reisliği ve seferde Başbuğluk ve hazarda Başkurmaylık, doğrudan 

doğruya Baş Yücenin o sahalardaki icra ve temsil hakkına izafetle, müstakil ve 

hükümet üstü mahiyettedir. Baş Yücenin başkanlık edeceği veya yokluğunda onu 

Başvekilin temsil edeceği Vekiller Heyeti toplantılarına, bu iki iş kutbu da, en önemli 

söz ve fikir hakkıyla katılır. 

 Temyiz mahkemesi, devlet şurası, muhasebat divanı gibi teşekküller, devlet ve 

hükümet siyasetinde hiçbir fiilî mevki ve hakları bulunmayarak ve bütün haklarını 

sadece kendi konularındaki kanunlardan alarak, daima Baş Yüceye izafetle, Vekiller 

Heyetine karşı her bakımdan müstakildir112. 

 

 

 Baş Yücelik Hükümetinin, gerçekleştireceği hedefler bakımından başlıca 11 

davası vardır. Bunlar: 

                                                 
110 Aynı eser, s. 297- 298. 
111 Aynı eser, s. 299. 
112 Aynı eser, s. 298. 
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 1. Ruh ve Ahlak Davası: Köke bağlı tezatsız bir ruh ve ahlak örgüsünün, 

maddi ve manevi ameliye sahasında, mükemmel ve muazzam bir şekilde tedbir 

cihazını kurma işi. 

 2. Umumi İrfan Davası: Özellikle Batının müspet bilgilerini, kendi 

topraklarında ananeleştirici ve bütün taklit ve özenti planlarından çekip kurtarıcı 

ölçüde, bütün memlekete, en üstün ve en ileri derecede yayma işi. 

  3. Köy ve Köylü Davası: Köylüyü maddi ve manevi olarak ihya ve köyü imar 

işi. 

 4. Şehir ve Ümran Davası: Ruhî, iktisadî, idarî ve en ileri bir merkez teşkil 

edecek büyük metropolisleri imar işi. 

 5. Ordu Davası: Kemiyette ne olursa olsun, keyfiyette dünyanın en üstün 

ordusunu kurma işi. 

 6. İç İnzibat Davası: Müşterek dava yolunda,  huzur ve asayişi gerçekleştirme 

işi. 

 7. Dış Münasebetler Davası: Memleketin dış politikasını, ana davaya uygun 

olarak, bir Doğu ve bir de Batı kutbuna göre ayarlı ve son derece nazik ve çevik, 

millî menfaat uğrunda ince tertiplerle takviyeli tarzda gayesine ulaştırma ve bu yolda 

bütün milletleri tanıma ve ona göre davranma işi. 

 8. Bütün Neşir Vasıtalarını Murakabe ve Himaye Davası: Kitaptan gazeteye, 

radyodan tiyatro, resimden musikiye, fikir ve ruh telkinine mahsus her vasıtayı, 

tesirlendirme, destekleme ve ana hedefe yöneltme işi.   

 9. İş Emniyeti ve İş Sahaları Arasında Ahenk Davası: Bütün vekâletler arası 

faaliyeti ahenkleştirme, halk şikâyetlerini takip edip mercilendirme ve devlet 

teşkilatını düzenleme işi. 
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 10. Nüfusu Çoğaltma, Güzelleştirme ve Sağlamlaştırma Davası: Nüfusu 

sayıca arttırma, akıl ve ruh sağlığını en yeni ve ileri tedbirlerle koruma işi. 

 11. Millî Servet ve İktisat Davası: Millî bir iktisat politikası izleme, millî 

serveti çoğaltma, toplumsal refahı arttırma, büyük iş ve kazanç taksim adaletini 

yerine getirme işi113. 

 

a6- Din Dairesi 

 Baş Yücelik Devletinde, Yüce Din Dairesi, Osmanlı Devletindeki 

Şeyhülislamın konumunu hatırlatmaktadır114. Necip Fazıl’a göre, hükümet reisiyle 

bir hizada ve hükümet üstü seviyede, Baş Yüce tarafından seçilecek olan Yüce din 

dairesi reisi, Baş Yüce nezdinde ana kaynağının ilim ve vicdan sesini belirtir ve bir 

çelişme halinde Baş Yüceye karşı, Yüceler Kurultayını hakem tutar ve hiçbir tesir 

dinlemez. Bu daire, Baş Yücelik emrinde ve Yüceler Kurultayı yanında, dini 

öğretim, din görevlilerini yetiştirme ve kadrolaştırma, iç telkin, dışarıya fikirler 

yayma ve vakıflardan sorumlu devletin başlıca istişare merkezi kabul edilir. Esasta 

Yüce Din Dairesinin hüviyet ve ruhu bütün iş dairelerine sindirilmiş olacağı için, 

böyle bir teşkilata lüzum, sadece meslekî ihtisas bakımındandır ve bu ihtisasın 

denetiminden ibarettir115. 

 

a7- Halk Divanı   

 Baş Yücelik Devletinde, toplumun her bir ferdi, Baş Yüceyi icraatlarından 

dolayı hesaba çekme imkânına sahip olacaktır. Bu imkân her vatandaşın keyfî 

                                                 
113 Aynı eser, s. 300- 302. 
114 Bkz. Geniş bilgi için; Ziya Kazıcı, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, İstanbul, 1999,  s. 
229- 256. 
115 İdeolocya Örgüsü, s. 303- 304. 
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muameleler dışında kullanabileceği kanuni bir haktır. Sıkıntısı ve ızdırabı olan her 

vatandaş daha önceden davasını tespit ettirmek şartıyla, senenin belli günlerinde 

Halk Divanında söz isteyebilir. Burada halkın ihtiyaç ve davaları cevaplandırılır116. 

 Bizzat Baş Yüce ve arkasında bütün hükümetinin hazır bulunacağı Halk 

Divanına mahsus bütün şartlar ve usuller belirlenmiş ve kanunlaştırılmış olacaktır. 

Halk Divanı, Baş Yücelik sarayında, bu ismi taşıyan büyük bir salonda açılacak ve 

herkes dinleyici sıfatıyla bu salona girebilecektir. Doğru olmak ve daha önce takip 

edilip neticelendirilmemiş bulunmak şartıyla en küçük hak, Baş Yüce nezdinde 

kabullerin en büyüğünü kazanacak, keyfiyeti Baş Yücenin takdirine kalmış olarak 

sahibini mükâfatlandıracaktır117. 

 

a8- Âlimler ve Sanatkârlar Heyeti:  

 Necip Fazıl, fikir ve sanat adamlarını ayrı bir yere koymuş ve Yüceler 

Kurultayının namzetleri arasına katmıştır. Ona göre, Baş Yücelik devleti bünyesinde, 

bir Baş Yücelik Akademyası mevcuttur. Doğrunun, iyinin ve güzelin sonsuz 

arayıcılığı yolunda üç sınıf insan, Baş Yücelik devletinde tam bir himaye altındadır. 

Bunlar; ilim, fen ve sanat adamları zümresidir. Bütün bu kolların mensupları, bağlı 

oldukları verim faaliyetlerinde saf,  müstakil ve özgün fikirlerle temsil ettikçe Baş 

Yücelik Akademyasının kadrolaştırdığı hüviyet içindedirler. Baş Yücelik 

Akademyası mücerret ilim ve sanat çalışmalarından dolayı Yüceler Kurultayının tabi 

bir namzetler zümresi sayılabilir118  

 Baş Yücelik Akademyası azası, bütün hayat ihtiyaçlarını ve faaliyet gereklerini 

en lüks ölçüde karşılayabilecek refah vasıtalarına sahip kılınırlar ve akvaryum 
                                                 
116 Aynı eser, s. 304- 306. 
117 Aynı eser, s. 305. 
118 Aynı eser, s. 306. 
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içindeki balıklar gibi Baş Yücelik Akademyasında kaldıkça, kendi faaliyetlerinden 

başka hiçbir sahaya çıkmazlar. Akademya azası, fahri olarak memur kılınacakları 

hocalık işlerinden başka hiçbir vazife kabul etmezler119. 

 Baş Yücelik Akademyasının azasını, sayıyla bir sınırlama olmaksızın, 

doğrudan doğruya Baş Yüce tayin eder. Ondan sonra Akademya azası, özel 

kanununda belirli olacağı şekilde teşkilatını tamamlar. Baş Yücelik Akademyası, saf 

irfan meselelerinde daima Baş Yücenin istişare çevresi halindedir. Başlangıçta Baş 

Yüce tarafından seçilecek Akademya azası, ancak ölüm veya çalışmaya mani 

devamlı hastalık sebebiyle emekli edilebilir. Yaşı kırktan aşağı ve üzerinde herhangi 

ahlaki bir leke olan şahıs Baş Yücelik Akademyasına seçilemez. 

 Millî dil, lügat, ansiklopediler, dağıtılacak mükâfatlar, millî tarih, resmî irfan 

programları ve yetiştirme planları ve saf ve mücerret irfan meseleleri, hâsılı insanî 

fikir, ilim ve sanat fatihliğini geliştirmek, Baş Yücelik Akademyasının vazifeleri 

arasındadır. Akademyadan istenecek işler, daima Baş Yüceden alınacak emirler veya 

ona takdim edilecek tasarılar üzerinde olur. Bunlar dışında, Baş Yücelik 

Akademyasının resmî hükümet işleriyle hiçbir münasebet ve alakası bulunmaz120. 

 

 

 

a9- Baş Yücelik Devletinde Temel Prensipler 

  Necip Fazıl’ın idealindeki Baş Yücelik devleti dokuz temel prensibe 

dayanmaktadır.  

                                                 
119 Aynı eser, s. 306-307. 
120 Aynı eser, s. 308. 
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 1. Ruhçuluk: Eşya ve hadiseleri, kuru müşahede, tecrübe, akıl ve bilgi 

kanunları üstünde, madde gözüyle görülemez ve ölçülemez tesirlere bağlama 

anlayışıdır. Allah’tan gelen, Allah’a giden ve arada, insan ve cemiyeti bütün 

mukaddesleriyle ihtiva eden ruhçuluk, Allah’a, hem de Peygamberinin mutlak 

yolundan bağlı olmanın bir neticesidir121. 

  2. Keyfiyetçilik: Kemiyetten çok keyfiyete önem vermek, bütün insanî verim 

şubelerinde, çoktan ziyade, Bir’in kanunları üzerinde derinleşmek davasıdır. 

Keyfiyetçilik, maddî ve manevî her verimin ana cevherine nüfuz etmek kaygısı taşır 

ve her şeyin, saf, halis, gerçek ve daimi cephesini arar122. 

  3. Şahsiyetçilik: Bir cemiyette mutlak olarak, fikirde, sanatta, ilimde, fende, 

siyasette, idarede, özetle yapıcı ve kurucu insanî verim şubelerinin hepsinde üstün 

idrak ve hikmet sahibi zümre anlayışındaki bütün temsil hakkının, en üstün kaza 

ehliyetini temsil eden üstün şahsiyetlere verilmesi ve bu sınıfı imtiyazlandırma 

davasıdır123. 

 4. Ahlâkçılık: Millî ahlâk mefhumunu, başta din olmak üzere, o milletin bütün 

iman ve mukaddesat manzumesi içinden süzülüp gelen bir vakıa telakki etme 

anlayışıdır.  Ahlâkımız, kendi kökümüzün, kaynağımızın, beşiğimizin, ocağımızın 

ahlâkı olmalıdır. Millî ahlâk mefhumunu, başta din olmak üzere, o milletin bütün 

iman ve mukaddesat manzumesi içinden süzülüp gelen bir vakıa telakki etmek ve en 

soylu ahlâkın kaynağından gelen Türk milletini aslî ahlâkî kıymetlerine döndürmek 

gerekir124. 

                                                 
121 “Temel Prensipler”, Büyük Doğu, 18.02.1944, S. 19, s. 2. 
122 Aynı dergi, 24.03.1944, S. 24, s.2. 
123 Aynı dergi, 10.03.1944, S. 22, s.2. 
124 Aynı dergi, 25.02.1944, S. 20, s.2. 
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 5. Milliyetçilik: Belli başlı 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 görme anlayışıdır.125 

 6. Sermaye ve Mülkiyette Tedbircilik: Her ferde, her iş sahasında, her mülkiyet 

hakkını veren fakat bu mülkiyetten başka emek ölçülerini körletecek, onları emeksiz 

tasarruf edecek şekilde birikmesine mani olan bir sisteme gerek vardır. Sermaye ve 

mülkiyetin tek elde yığılmasının toplumu buhrana sürüklediğini bunun içinde, ferdî 

sermaye ve mülkiyet haklarının belli başlı mikyaslarda belirlendikten sonra bu 

ölçünün fazlası devlet emrinde toplanarak içtimaî sermaye ve mülkiyeti temsil 

edecektir126. 

 7. Cemiyetçilik: Bu anlayışta, hem ferdin hem de cemiyetin hakkı eksiksiz 

verilecek, hiç birisinin hakkı diğerince çiğnenemeyecektir. Fakat fertler, kendi 

iradeleri üstünde doğruya, iyiye, güzele erdirmek için, özü hakta olan cemiyete tabi 

olacaktır. Cemiyetçilik anlayışında, başıboş tek kum tanesi, tek buğday tohumu, tek 

keçi yavrusu ve tek insanoğlu bulunmayacaktır127. 

 8. Nizamcılık: Bu anlayış, başlı başına bir oluş değil, her oluşun ayrılık kabul 

etmez iş ve hareket şartıdır. Nizam, bir gaye değildir. Fakat bütün gayelere hâkim 

kudrette bir vasıtadır. Öyle ki, yeryüzünde ne fikirsiz ve hareketsiz tek nizam, ne de 

nizamsız tek fikir ve hareket kabul edilebilir. 

 İleri ve üstün insan nizamı, her türlü ham ve kaba istif ve sürü tertibine zıt, her 

ferdin bizzat kendi şahsında inandığı şeyle, cemiyette inandığı şeyin durumunu 

                                                 
125 Aynı dergi, 03.03.1944, S. 21, s.2. 
126 Aynı dergi, 14.04.1944, S. 27, s.2. 
127 Aynı dergi, 17.03.1944, S. 23, s.2. 
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alması ve koruması hadisesidir. Toplumun tek ve ana bir plan etrafında bir düzen 

içerisinde hareket etmesidir.128 

 9. Müdahalecilik: Ferdin öz nefsi üzerindeki, nebatî, hayvanî ve insanî 

murakabe hakkını, tırnağını uzama şeklinden, su ve iman ihtiyacına kadar, kendisini 

kendisinden daha iyi koruyacağına emin bulunduğu bir topluluk organına, kendi 

iradesiyle teslim etmesi ve o organın bütün cemiyeti teslim alması keyfiyetidir 129. 

 

b) Milliyetçilik 

 Necip Fazıl’ın siyasal görüşlerinin anlaşılması bakımından, tasarladığı ideal 

devletinin temel prensiplerinden biri olan milliyetçilik fikrine bakış açısı önemlidir. 

Ona göre, asılda ve lügatte bir kavmin ruhunu dayadığı iman kaynağı manasına gelen 

ve son zamanlarda gerçek delaletinden kaydırılıp kavmiyet manasına kullanılmaya 

başlayan milliyetçilik, geriye doğru değil, ileriye doğru, menba istikametinde değil, 

mansap istikametinde, tohum üstünde değil, ağaç üstünde karar kılıcı bir anlayış ve 

görüşe bağlılıktır130.  

 Necip Fazıl’a göre İslam’da milliyetçilik, kovulan, terk edilen bir müessese 

değildir. Bir hadiste Allah Resulü, “Kişi kavmini sevmekle ayıplanamaz131” 

buyurmuştur. Fakat burada kavim metbû değildir, tâbidir. Ruha, ana davaya bağlıdır. 

Onun için de kavim sevgisi mübarek bir sevgidir ve onun ekolü mübarek bir ekoldür. 

Milliyetçilik ana gayenin renklerini, çizgilerini, pırıltılarını, eksiksiz belirtme 

davasındaki bir kap, bir şişedir. Milliyetçilikten gaye, İslâmiyet’in her çizgisini en iyi 
                                                 
128 Aynı dergi, 31.03.1944, S. 25, s.2. 
129 Aynı dergi, 07.04.1944, S. 26, s.2. 
130 Babıali, İstanbul, 1994, s. 393- 394. 
131 Necip Fazıl’ın bahsettiği bu hadis şu şekildedir: “Füseyle’nin babası (Vâsile İbnu’l-Eskâ) r.a 
anlatıyor: “Ey Allah’ın Resulü dedim. Kişinin kavmini sevmesi (merdud olan) asabiye midir?” 
“Hayır” buyurdular. “Asabiye, kişinin zulümde kavmine yardımcı olmasıdır.”  İbrahim Canan, 
Kütüb-i Sitte Muhtazarı Tercüme ve Şerhi, Ankara, 1993, c. 17, s. 525 (Fitneler Bölümü, 7185/ 
1198 nolu hadis). 
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aksettiren, o pırıltıyı en nefis veren saf bir kavim olmak ve o duyguların mizacında 

toplanmış bir milliyetçilik fikrine bağlanmaktan ibarettir. Bilinmesi gereken husus, 

eğer gaye Türklükse Türk, Müslüman oldukça Türk’tür132. 

 Necip Fazıl, belli maddî unsurlara bağlı, dar çerçevede düşünülen milliyetçilik 

anlayışına karşı çıkmıştır. Ona göre, milliyetçilik, tarih planında Türk’ün fışkırışına 

zemin teşkil eden ırk ve toprak şartlarını geride bırakmış; her türlü ırk ve toprak 

yobazlığına düşman, ileri bir görüş ve anlayış içinde, İslâm’a bağlı Türk ruhunun, 

Türk duygu ve düşüncesinin milliyetçiliğidir. Türk’ün şahsî ve kavmî hasletleri, 

darlık ve hasislik çemberini kırarak, üstün milliyetçilik anlayışını tesis etmiştir. Bu 

dünya çapında bir mefkûreciliktir. Türk, belli başlı bir inanış, bağlanış, düşünüş, 

seziş, hatırlayış, duyuş, davranış ve bildiriş hususiyetleri içinde, belli başlı bir iman, 

mukaddesat, tefekkür, tahassüs, hayal, hatıra, meşrep, eda ve lisan birliğinin ördüğü, 

tek nüshalı ve şahsiyetli bir ruh dokusundan ibarettir. Mutlak ve müstakil bir vahit 

temsil eden bu ruh dokusunun zarfı da Anadolu’dur133. 

 Necip Fazıl, Türk’ü Müslüman olduğu için sevecek ve Müslümanlığı 

nispetinde değerlendirecek bir milliyetçilik anlayışı peşindeydi ve bu anlayışa da 

Anadoluculuk ismini veriyordu134.  

    Necip Fazıl’a göre, gerçek milliyetçilik, insanın bağlı olduğu ırkı olanca 

hususiyetleriyle, iyi ve kötü her tarafıyla murakabe etmesi sayesinde vücuda gelir. 

Yoksa ırkını yerin dibine batırıcı veya göğe çıkarıcı mübalağalar, ancak o ırkın 

düşmanları tarafından, o ırkı çürütmek için yapılan telkinler neticesidir135. 

c) Demokrasi  

                                                 
132 Sahte Kahramanlar, s. 311-314; Birinci 101 Çerçeve, s. 91. 
133 İdeolocya Örgüsü, s. 402-404. 
134 Babıali, s. 393-394. 
135 Rapor 7/9, s. 117. 
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 Necip Fazıl, genel olarak yapılmış demokrasi tanımlarına katılmıştır. Ona göre, 

demokrasi, “demos” ve “kratos” kelimelerinden meydana gelir. “Demos” halk, 

“kratos” idare demektir. “Demos kratos”, Avrupa lisanlarına Yunanca ve Latinceden 

demokrasi olarak intikal etmiştir. “Demos”, halk, Yunanca’da halk şuuruyla başlayan 

ve kendini bulan bir mefhumdur136. Yunana gelinceye kadar insanlık; sultanî 

idarelerin belki binlerce sene rejimini çekmiş ve bundan başkasının olamayacağına 

inanamamıştır. İnanmayan bunu kabul edemeyen, zihninde buna yer olmayan bir 

âlemde, bir halk ve fert fikri de meçhuldür137.  

 Necip Fazıl’a göre, halk şuurunu beşeriyete Eski Yunan öğretmiştir. Eski 

Yunan cemiyetinde despotlar, krallar geçmiş olsa da daima bu fikir yaşamış, bütün 

haysiyetleri bir fert şuuru ve bir halk hâkimiyeti etrafında cereyan etmiştir138. 

 Necip Fazıl’a göre, herkese mahsus bir söz, herkese mahsus bir fikir, herkese 

mahsus bir hüküm, herkese mahsus bir tercih, herkese mahsus bir hakikat yoktur. 

Hakikat birdir. Onu bir kişi bulur, bir milyon kişiye tasdik ettirir. Böylece nizam ve 

ahenk denilen şey doğar ve böylece, ister istemez reyler birleşir. Eğer bu bir kişinin 

bulduğu eğri ve yanlışsa, başka biri çıkar, yine tek başına bulur, yine bir milyon 

kişiye tasdik ettirir ve böylece yine reyler birleşir. Büyük ve asil kavga, bu bir kişiler 

arasında, usul ve tertip altında cereyan eder. Bütün ihtilal ve inkılâplar, eğrileri ve 

doğrularıyla, bu bir kişilerin, uyuyakalan cemiyet saflarından heyula gibi doğrulup, 

kendi şahsiyetlerini zorla ve her türlü mukavemeti tepeleye tepeleye öne 

atmalarından ve içlerindeki mimariyi dışlarına nakşetmelerinden ibarettir. Batıl ve 

hak olan her şeyde en büyük tecelli, her batılı bir hak takip ettikçe, hep böyle, büyük 

şahsiyetlerin fikir ifadelerinden meydana gelir. Yoksa özü hakta olan bu müstesna bir 
                                                 
136 Ayrıca bkz. Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul, tarihsiz, (6. baskı), s. 93. 
137 Sahte Kahramanlar,s. 248-269. 
138 Rapor 10/13, İstanbul, 1999, s. 227-228. 
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kişi salahiyeti, herkeste onun aynını kabul etmeye mecbur değildir. Bu salahiyet 

herkeste kabul edildiğinde, herkes bir şey bulur; yani herkes, bir olan doğru yerine, 

sonsuz olan eğriden bir örnek getirir ve hiç kimse hiçbir şey tasdik edemez. Böylece 

de itiş kakış ve kaos meydana gelir. Nerede nizam ve ahenk vardır, orada başıboş 

hüküm, tercih ve rey yoktur. Bir orduda, askere, hücum emri hakkında ne 

düşündüğü, bir hastanede, hastaya, ilaçlar arasında hangisini seçtiği, bir orkestrada, 

çalgıcıya ne zaman susmak ve ne zaman ötmek istediği sorulmaz.139  

 Necip Fazıl’a göre, demokrasi, bâtıldan kurtulmak için, hakikati herkesin arama 

hakkıdır. Baskıcı, totaliter nizamların hepsi, “hakikat bendedir, hakikatin önünde 

münakaşa yoktur”, derken, demokrat nizamlar, “ferdin istediğini yapmakta hür 

olduğunu” söylerler ve böylece hürriyeti putlaştırırlar. Bu durumda herkes başka bir 

şey söyler ve bir karmaşa meydana gelir. 

 Necip Fazıl, ortaya koyduğu bu sorunun çözümü için, çifte kanat muvazenesini 

önermiştir. Ona göre bu, ferdin hakkını bir adalet mihrakı içinde tespit edip, 

hakikatin sultasını, hükümranlığını tesis etmekten geçer. Bu da cemiyet fikrinin 

temeli olan aristokrasiyi ortaya çıkarır. Bu sistem ise bütün cemiyetin hakkını, o 

cemiyetin tayin edemeyeceği şekilde bir incelik taşır140. 

  Necip Fazıl, iyinin yanında kötüye de izin vermesi ve kötüyü engellememesi 

nedeniyle demokrasiye eleştiriler getirmiştir. Ona göre, demokrasi, hakkı tek ve 

kendisinde bilenlere karşı, hakkı çokta ve başıboş şekillerde arama nizamıdır. Bin 

batıl içinde bir hakka da tecelli imkânını vermesi bakımından demokrasi, sadece, 

hem iyi ve hem kötüye engel olmayan tarafıyla hem iyi hem de kötüdür. Müsamaha 

                                                 
139 Çerçeve 2,  İstanbul, 1990, s. 70; Çerçeve 3, s. 215- 216. 
140 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 211-212. 
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ve müsaadesi ne tarafa yöneliyorsa ona göre iyi veya kötüdür. İstibdadını kurmaya 

çalışan bâtılsa, her tarafıyla kötüdür141. 

 Necip Fazıl, doğruyu bulma yolunda demokrasiyi geçici bir çözüm olarak 

görür. Ona göre, insan kendini aramaya ve bulmaya memur bir yaratıktır. Bu buluş 

belki sonsuz sürer. Arayıcılık cins kafa için esastır. Ama bu, başıboş arayış değildir. 

Demokrasi bir sürü yanlışlar içinde doğruyu arama sistemidir. Çünkü doğru diye en 

büyük yanlış gelir de istibdadını kurarsa arayıcılık da ortadan kalkar.  Demokrasi, bir 

nevi ihtiyati sistemdir. Fakat sabiti, mutlak olanı bulduktan sonra, o mutlak etrafında 

ebedi bir arayıcılık başlar142.   

 Necip Fazıl, diğer sistemler arasında eksik yanlarına rağmen demokrasiyi tek 

doğru olarak görür. Fakat onun idealindeki sistem gerçek münevverlerin oluşturduğu 

Yüceler Kurultayı, dolayısıyla Baş Yüceliktir. O, tasarladığı Büyük Doğu idealinde,  

çoğunluğun doğruyu seçebilme ihtimali, seçkinlerin doğruyu seçebilme ihtimalinden 

daha düşük görüldüğünden, halk istisnai durumlar dışında seçmen olamamıştır143. 

Bunun yerine, fert, kendisini kendisinden daha iyi koruyacağına emin bulunduğu bir 

münevverler zümresi ve devlet reisine kendi iradesiyle teslim olmuştur144. Bu yüzden 

Necip Fazıl’ın fikriyatında aristokrasi, demokrasiden üstün tutulmuştur. Ona göre, 

“Bütün batıl ve müflis sistemler arasında biricik doğru ve muzaffer, fakat eksik ve 

zayıf, asli merkezinden mahrum bir tertip olan demokrasi nizamının gerçek 

tekevvünü parlamentoların milletler adına kabul ettiği ve bin bir tezada boğduğu 

                                                 
141 Çerçeve, İstanbul, 1940, s. 113. 
142 Konuşmalar, s. 178-179. 
143 İdeolocya Örgüsü, s. 296. 
144 Aynı eser, s. 298. 
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hâkimiyet mefhumunu, hak adına, yepyeni bir şuur ve sisteme sokup kendi içlerinden 

birer Yüceler Kurultayı fışkırttığı gün belli olacaktır145”. 

 

d) Değerlendirme 

 Necip Fazıl, siyaseti farklı menfaatlerin uzlaştırılması olarak değil, milletin 

tümü için doğru olanın keşfedilmesi olarak tanımlamış, millî bir devletin kabulünü 

teklif etmiş, toplumu yönlendirici, sınıfsal yapıyı ve ayrıcalıkları kabul etmeyip, 

fertler arasında dayanışmayı temel alan bir devlet anlayışı öngörmüştür. Böylece 

buhran içindeki İslâm toplumunun, içinde bulunduğu durumdan çıkabilmesi 

hedeflenmiş ve yeni inkılâblarla birlikte ideal bir toplum tasavvur edilmiştir ve bütün 

ayrıntılarına kadar ideal devletin tasviri yapılmaya çalışılmıştır. 

 Necip Fazıl’ın ideal devleti olan “Baş Yücelik” mefkûresinin fikir özü, bir 

topluluğu, o topluluk içindeki en üstün ruh ve idrak sahibi kimselerin emir ve 

iradesine teslim etmekten ibarettir. Bu mefkûrede halk, her zaman doğruyu ve 

menfaatine olan hususları bilemeyeceği için başıboş bırakılmaz. Gerçek münevverler 

zümresi, halkın kendisini düşündüğünden, daha fazla onları düşündüğünden, fert ve 

toplum,  kendi iradesiyle bu münevverler zümresine teslim olur. Halkın menfaatleri 

kendisinden daha fazla düşünüldüğünden ve yanlışa meyletme ihtimali 

bulunduğundan, daha önce değinildiği gibi, fert ve toplum bu mefkûrede bazı 

durumlar dışında seçmen olamaz. 

 Necip Fazıl’ın ideal devletinin, halkı aydınlatan ve eğiten bir yönü vardır ve 

güçlü, otoriter ve aşkın devlet geleneğine vurgu yapılmıştır. Müdahaleci özelliği olan 

bu devlet, sadece siyasal ve ekonomik dağılımı kontrol etmeyecek, aynı zamanda 

                                                 
145 Aynı eser, s. 399- 400. 
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toplumun sosyal, kültürel ve ahlâkî hayatını da belirleyecek özellikte tasarlanmıştır. 

Bu özellikler göz önüne alındığında, “Baş Yücelik” devlet tasarısında, Eflatun ve 

Farabi’nin tesiri göze çarpmaktadır. Eflatun ve Farabi’nin, müdahaleci, otoriter, 

aşkın, tahditçi bir devlet görüşü ve devlet başkanının “bilge hükümdar” olması 

gerektiği fikri gibi siyasî görüşleri, “Baş Yücelik” devlet tasarımında da yer 

almıştır146. Farabi’nin “el-Medinetü’l-Fazıla” adlı eseriyle, İslâm düşüncesiyle 

denkleştirilmeye çalışılan Eflatun düşüncesinden etkilendiğini söyleyebiliriz147.   

 Necip Fazıl’ın siyasî fikirlerini ele aldığı yazısında Burhanettin Duran’a göre, 

“Kısakürek’in ideal devleti, Eflatun’un Cumhuriyetinin, Nietzsche’nin üstün 

insanının, Aristo’nun devletinin ve Marks’ın sınıfsız devletinin iyi yönlerini 

birleştiren kötü yanlarını dışlayan bir devlettir.  Kısakürek’in entelektüele verdiği rol 

ve devletin merkeziyetçi ve totalci yapısı, siyaset kuramında daha kuramcı, daha 

metafizik, daha idealist, daha monist, hatta totaliter bir geleneği temsil eden Eflatun 

ve Farabi çizgisinden etkilendiğini açıkça göstermektedir”148. 

 Necip Fazıl, siyasî görüşlerini, Türk toplumunu merkeze alarak ortaya 

koymaya çalışmış ve Türk toplumunun temel sorununu, kurtuluşun yolunu 

gösterecek gerçek bir mütefekkir eksikliğinde görmüştür. Ona göre, Türk 

toplumunun, dünya çapında büyük düşünürler çıkaramaması, geleceği düşünememesi 

ve görememesi; gelecekle ilgili büyük tasarılar büyük plan ve projeler 

                                                 
146 Platon, Yasalar, der. Mete Tunçay, Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi 1, Ankara, 1969, s. 55-86; 
Farabi, İdeal Devlet, çev. Ahmet Arslan, s. 100-104.  
147Bkz.Hilmi Ziya Ülken, İslam Felsefesi, s.53; Farabi, Mutluluğun Kazanılması, çev. Ahmet 
Arslan, (Önsöz), s. 18-20; ”Müslüman filozoflar İslami siyasal problemleri araştırma çabalarında, 
dinsel yasayı, vahyi, peygamberliği anlama ve yorumlama çabalarında Platon’un eserlerinde, 
İslam’ın politik hayatının olaylarına ve bu olayların değerlendiriş zihniyetine daha yakın unsurlar 
bulmuşlardır. İslam ile ideal rejim arasındaki benzerlikler Farabi’yi de, bu ideal rejim görüşünü en 
iyi biçimde ortaya koyan Platon’un siyaset görüşünü esas almaya sevk etmiş ve onun siyaset 
felsefesinin yapısını, karakterini belirlemiştir”. 
148 Burhanettin Duran, “Kısakürek’in Siyasi Fikirleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Hece Dergisi 
Necip Fazıl Özel Sayısı, Ankara, 2004, s. 81. 
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geliştirememesi, yapıcı düşünce yoksunu bir millet olması sebebiyle bu duruma 

düşülmüştür.  

 

2) PEYGAMBERLİK 

    a) Peygamber ve Akıl 

 Necip Fazıl’ın peygamber görüşünün daha iyi anlaşılabilmesi için, onun akla 

bakışını ele almak gerekir. Ona göre, peygamber olmadan, sırf akılla hakikate 

ulaşılamaz. İnsan aklı tek başına ve rehbersiz doğru yola uzanamaz. Peygambersiz, 

yani Allah habercisinden ayrı iş yoktur149. Akıl projektörünün önünde peygamberler, 

o ışığın ulaşamadığı yerdedir. Dolayısıyla aklın belli bir hududu vardır ve akıl ancak 

peygambere bağlandıktan sonra gerçek hüviyetine kavuşur. Bu akıl, selim akıldır. 

Selim akıl, dini yegâne ve mutlak hakikat mizanı sayar ve bu mutlak mizanı ayrıca 

mizana çekmek kudretini nefsinde görmez150. 

 Selim akıl, dinin en sadık ve faydalı bir hizmetçisi olur ve dinin emrinde 

dilediği hayat sistemini inşa eder. Gerçek ve derin mü’minin aklı, dine köle, cihana 

sultan akıldır151. Gerçek ve derin mü’minde akıl için usulün aklî ölçüsü, “Allah’a ve 

Resulüne esir olan, hakikat ve hürriyete ulaşır” düsturudur. Bu, hakikatlerin 

hakikatini gören de mutlak nurun önünde, atom çekirdeği gibi çatlayan ve kendi 

kendisini tahrip etmekten başka çare bulamayan aklın kendisidir. Bu iş ne akılla, ne 

de akılsız olur. Anlama aleti olan akıl, yine bizzat kendisini anlamak şartıyla, 

anlayamadığını anlayarak selim akla yükselir. Her şey, akılla anlaşılmak işidir. 

Anlamanın esası da anlamadığını anlamak ve Allah’ın sınırına baş eğmektir. Akıl, 

kendi ötesindeki peygamberlik tavrının mutlak hakikatine esir olduktan sonra, gerçek 
                                                 
149 Çöle İnen Nur, İstanbul, 1969, s. 489. 
150 O ve Ben, s. 171. 
151 Çerçeve 2, s. 172. 
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idrake eren ve artık o zâhir ve bâtın planına uygun olmak şartıyla her türlü arayıcılık 

ve buluculuk işine memur olan bir hizmetçidir152. 

 Necip Fazıl’a göre, tek başına doğru diye bir şey yoktur. Peygamberin getirdiği 

doğru vardır. Bu sebeple hakikatten peygambere gidilemez. Ancak peygamberi 

topyekûn kabullendikten sonra, ondan hakikate gelinebilir. Hakikat sadece Allah’ın 

dediği ve peygambere bildirdiğidir153. 

 

   b) Peygamber ve Maddî, Manevî İlimler 

 Necip Fazıl’a göre insanoğlu, maddî ve manevî ilimleri peygamberlerden 

öğrenmişlerdir154. Batı tefekkürünün vardığı hakikat şudur ki, dinler olmasaydı, 

bugün insanlık bir tekerleği bile keşfedemeyecekti. Dinler tarihi kitaplarına 

bakıldığında birçok marifetin peygamberlere ait olduğu görülecektir. Terziliğin İdris 

Peygambere, gemiciliğin Nuh Peygambere dayandırıldığı gibi. Fakat bunlar 

üstünkörü hükümlerdir. Peygamberler, insanda mücerredin zarını delmişler, mücerret 

tefekkürünü getirmişlerdir155. 

 Necip Fazıl’a göre, bütün mücerret ilimlerin yanında müsbet bilgiler gayreti, 

İslâm’da ulvî vazifeler ve ameller arasında yer almaktadır. Her şeyle beraber müsbet 

bilgiler tohumu peygamberler eliyle gelmiştir156. Necip Fazıl’ın bu yaklaşımı, aklın 

ancak, peygamberlik tavrının mutlak hakikatine tam olarak teslimiyetten sonra 

gerçek idrake ve hakikatlere ereceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır157.  

 c) Peygamber ve İnsanlık 

                                                 
152 İdeolocya Örgüsü, s. 184-189. 
153 Ahmet Kabaklı, Sultanü’ş Şuara, ( Necip Fazıl ile yapılan sohbetlerden), s. 169.  
154 O ve Ben, s. 171. 
155 Sahte Kahramanlar,s.248-268. 
156 Mü’min Kafir, İstanbul, 1986, s. 25; İdeolocya Örgüsü, s. 136; O ve Ben, s. 170. 
157 İdeolocya Örgüsü, s. 186-189. 
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  Necip Fazıl’a göre peygamberler, bütün alanlarda olduğu gibi insanın sosyal ve 

siyasal meselelerinde de en güzel örnek ve önderdir. Toplumun şekillenmesinde ve 

idare edilmesinde insanoğlu peygamberlere muhtaçtır. Peygamberler; seçilmişler, 

süzülmüşlerden, havastan hiçbir ferdin ulaşamayacağı mucizelerini meydan yerine ve 

avam perdesine dökmüşler, hem havasa hem de avama hitap etmişlerdir158. 

 Necip Fazıl’a göre peygamberlerin hususî hayatı yoktur. Peygamberler, 

cemiyet hayatını avuçlarına aldıkları için, şahıs hayatlarını ellerinden bırakmışlardır. 

Onlar küçük ve hasis ferdiyetlerini öldürüp büyük ve cömert ferdiyetlerine yol 

açmışlardır. Küçük fert yani hususî hayat çerçevesinde de, şahıslara örnek olmak 

kaygısından başka endişe beslememişlerdir. Onun içindir ki peygamberler, milletine 

insan varlığının bütün cepheleriyle; eviyle, ailesiyle, evindeki nizamıyla, zevkleri ve 

itiyatları, sevgileri ve nefretleri, şekilleri ve edalarıyla örnek olmuşlardır159. 

 Necip Fazıl, peygamberleri yüklendikleri görev sebebiyle gerçek kahraman 

olarak görür. Ona göre, kahramanlar üç sınıftır: İlki, yalnız maddede kahraman; 

ikincisi, yalnız manada kahraman; sonuncusu ise, hem madde ve hem manada 

kahraman olan sınıftır. Üstün sınıf üçüncüsüdür. Bunlar, her şeyi birden toplayan ve 

davasını en üstün manalardan alıp cemiyete nakşeden, kazıyan, mutlak kahramanlar, 

peygamberlerdir160. Bu sebeple içinde bulundukları cemiyeti baştan sona 

şekillendiren peygamberler,  basit anlamıyla ihtilalci olmaktan münezzeh, en üstün 

ve erişilmez çapta inkılâpçıdırlar. Alelade inkılâpçılara kıyasla onlara mutlak 

inkılâpçılar demek gerekir161.     

                                                 
158 O ve Ben, s. 65. 
159 Çerçeve 2, s. 64-65. 
160 Sahte Kahramanlar,s. 106-108. 
161 İhtilal, İstanbul, 1995, s. 41. 
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 Necip Fazıl’a göre, peygamberlerin şahsiyetleri etrafında yeni bir cemiyet 

ortaya çıkar. Bu sebeple, “cemiyet mi şahsiyeti doğurur, şahsiyet mi cemiyeti” 

sorusuna verilecek cevap şahsiyettir. İlahî iradenin, umulmadık cemiyetlerde ve 

bilinmedik anlarda tepeden indirdiği peygamberler, bunun en sadık isbatçılarıdır162.  

 Necip Fazıl’ a göre, insan, her yönüyle peygambere muhtaçtır. Kullarını her 

hususta birbirine muhtaç yarattığına göre Yaradanın,  en üstün akıl derecesindeki 

peygambere de bütün kullarını muhtaç etmesi ve Allah’a ermek yolunda kulların bu 

ihtiyacını peygamberlerle gidermesi, O’nun şan ve rahmetine tam olarak 

uygundur163.  

 

      d) Peygamberler ve İslâm    

 Necip Fazıl’a göre peygamberler, bir bayrak yarışçısı olarak yola çıkmışlardır. 

Her peygamber, belli başlı zaman ve mekân peygamberi, bayrağı öbürüne teslim 

ederek, öbürü daha öbürüne teslim ederek aslî sahibine kadar getirmişlerdir ve 

nihayet bayrak topyekün zaman ve mekânın peygamberinde karar kılmıştır. Hepsinin 

ismi İslâm ve hepsinin toplandığı yer, bütün manasıyla gerçek İslâm’dır. Bu 

bakımdan dinlerin kendi aralarında birbirlerine ve İslâm’a göre nispete ihtiyaçları 

yoktur164. Fakat son resul, son nebi, gaye insan ve ufuk peygamber, müjdeci, 

kurtarıcı, efendi, peygamber, bütün ölçü ve dengelerin yerli yerine oturtucusu; kıstas 

ve muvazenelerin hakikatini göstericisi; kâinata kabiliyetini yani sıhhat ve asliyetini 

iade edicisi; ebediyet kurucusu; insanı konuşan hayvan olmaktan kurtarıp, “insanı 

kâmil” kılıcı, kâinatın efendisi, Allah’ın sevgilisi, diğer bütün peygamberlerden 

                                                 
162 Çerçeve 3, s. 250. 
163 İman ve İslam Atlası,  İstanbul, 2000, s. 389. 
164 Sahte Kahramanlar,s. 248-268. 
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üstündür165. Mutlak Bir’in yani Allah’ın, insanlık ehramında (piramidinde) son zirve 

noktası olarak yarattığı sevgilisi, kimseyle eşitlik, benzerlik ve umumilik kabul 

etmez166. 

 Necip Fazıl, “son resul, son nebi, gaye insan ve ufuk peygamber” gibi sıfatlarla 

zikrettiği Allah resulüne, efendisi Abdülhakim Arvasî’nin uyarısıyla, “has ismiyle ve 

nida sığasıyla hitap olunamayacağını, Allah’ın bile Kuran’ında, sevgilisine, has 

ismiyle nida ederek hitap etmediğini,” belirterek, onun kendi adıyla anılmaması 

gerektiğini ileri sürmüştür167.                                                  

                                                                                                                                                                  

3) DOĞU VE BATI DÜNYASI 

 

 Necip Fazıl’ın görüşlerinin temelinde bir tarih ve hâl hesaplaşması vardır. Bu 

hesaplaşmayı yaparken iki önemli kavram üzerinde durur. Ona göre mana ve ruhu ile 

Doğu, maddesi ile Batı iki ayrı dünyayı temsil eder. 

 Necip Fazıl, Doğu ve Batı’yı ele alırken bu iki dünya telakkisinin nasıl ortaya 

çıktığını, bunların birbirlerinden ayrılan temel özelliklerini, buhranlarını ve 

üstünlüklerini ortaya koymaya çalışmıştır. 

 

a) Doğu Dünyası 

 Necip Fazıl’a göre, iki ayrı dünyanın ortaya çıkışı Batı’nın, Doğu’ya bakışı ile 

başlamıştır. Doğu, başlarda Doğu medeniyet bütünü,  tevhitçi ve putçu 

cepheleriyle kendi içinde birçok parçaya ve tezada bölünmüş olsa da, cihanı bir 

bütün olarak gördüğü için böyle bir ayrım yapmamıştır. Doğu, herhangi bir dünya 
                                                 
165 Çöle İnen Nur, Giriş, numarasız. 
166 Hücum ve Polemik, İstanbul,1992,  s. 230. 
167 O ve Ben, s. 144, Çöle İnen Nur, Takdim, numarasız. 
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istikametinden topyekün kendi manasına zıt, toplu bir harekete ve Doğu Batı gibi 

bir ayrılık ve aykırılık davasına Eski Yunan üzerine yapılan Fars akınlarına kadar 

şahit olmamıştır168. 

 Necip Fazıl’a göre, Doğu’nun mayasını, ayrı zaman ve mekânlarda, ayrı 

manalarda ve baş örnekler halinde Çin, Hint, Fars, Arap ve Türk kavimleri 

yoğurmuştur. Ancak doğuya asli rengini veren İslâm’ın baş hissedarları Arap, Fars 

ve Türk’tür. Doğu’nun Arap, Fars, Hint ve Çin gibi büyük temsilcileri, belli başlı 

zaman ve mekânlarda eserlerini verdikten, hamle ve haysiyetlerini kaybettikten 

sonra, Doğu’nun kendi içindeki rakip gelişme cereyanları altında silinip 

gitmişlerdir. Fakat Türk, Osmanlı İmparatorluğu kadrosunda, Doğu’yu büyük iş ve 

hamle planına çekmiş ve bütün dağınık kıymetleri nefsinde toplamıştır. Böylece 

Türk, Batı’ya ve bütün dünyaya, hem taarruz ederken, hem de bunların taarruzuna 

uğrarken öz bünyesinde, Doğu’yu heykelleştirmiştir. Batı, Doğu deyince Türk’ü 

anlamıştır169. 

 Necip Fazıl’ın düşünce dünyasındaki Doğu aslında Türkiye sınırlarına yayılmış 

bir Doğu’dur. Ona göre Abbasiler devrinde gölgelenen ve paslanan İslâm, nihayet 

Orta Asya çöllerinden kasırga gibi, ezici, yani, insan ve kâinattan habersiz, fakat 

saffetli ve lekesiz bir ırkın eline geçmiştir. İsmi Türk olan bu ırk, ilk defa ruhunu 

İslâm teknesinde yoğurmuş, düşünebilme haysiyetine İslâm’da kavuşmuştur. 

Kahramanlıkla aşk ve imanı bir araya getirince de, 16’ıncı asra kadar dünyanın en 

büyük imparatorluğunu kurmuştur. Üç kıtadan ibaret medeniyet dünyasının kilit 

noktasına çökmüş ve “Seyfül İslam” (İslam’ın Kılıcı) olmuştur170. 

                                                 
168 İdeolocya Örgüsü, s. 28. 
169 Aynı eser, s. 49-50. 
170 Hitabeler, s. 255- 256. 
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  Necip Fazıl’a göre her şey Doğu’dan gelmiştir. Doğu, bütün peygamberlere 

ve ruhî fenomenlere yataklık eden ayrı ve tam bir varlıktır. Ne kadar insan yüzü 

varsa hepsinin birden yöneleceği istikamet sırrı Doğu’dadır. Bununla birlikte, ruh, 

mucize, masal, büyü, şiir ve ötelerin, sırların, bilmecelerin, varılmazların ilmi ve 

ruhu, mizacı ve şahsiyeti bütün hak ve batıl kutuplarıyla Doğu’dadır171. 

 

   a-1) Doğu ve İslâm  

 Necip Fazıl’ a göre, Doğuya asli rengini veren İslâmiyet’tir. Doğu, nihaî erişini 

peygamberlerin, bayrak yarışında olduğu gibi, elden ele hakiki sahibine kadar 

getirilen İslâmiyet’te bulmuştur. Doğu, ilk çağlardaki bütün totemleri, putları, 

ilahlaştırmaları, şiirleri, büyüleri ve iksirleriyle temsil ettiği maddenin ötesini fetih ve 

zaptetme hamlesini, İslâmiyet’le gerçek ve nihai seviyesine taşımıştır. Allah’ın 

tamamladığı İslâm, Doğuyu tamamlamıştır172. İslâmiyet’le birlikte Doğu, artık her 

istikamette birleştirici ve her şeyi toplayıcı büyük şuurun sahibi olmuştur173. 

 Necip Fazıl’a göre, İslâm, aslında bütün yeryüzüne şamildir ve Doğu Batı diye 

bir ayrım gözetmez. Fakat İslâm’ın belli başlı bir mekân ve saha hükmüyle Doğu 

üzerinde kümelenmesi ve bir bölüm zoruna düşmesinin sebebi, bütün beşeriyet 

vakıasının görünürde, Asya mekânında tecelli eden ruhla, Avrupa mekânında ortaya 

çıkan ruhun çarpışmasından ve dünyayı iki bölüme ayırmasından ibarettir174. İslâm, 

her türlü mekân ve mıntıka hasisliğinden münezzeh olduğundan, Doğu ve Batı 

ayrımının müşahhas manada, bazı tarihî ayırma zaruretlerine bağlı bir bölünüşe ve 

iki ayrı dünyaya inanmak ve sarılmak zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Ancak 

                                                 
171 Çerçeve, s. 31- 32. 
172 İdeolocya Örgüsü, s. 48- 49. 
173 Aynı eser, s. 30. 
174 Aynı eser, s. 216. 
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hakikat eğer hakikatse mutlaka her yeri kaplayacaktır. Bu ayrım yalnızca bütüne 

erdirici bir kıyas vasıtası olmaktan ileriye götürülemez. Müslümanların kendilerini 

Doğu ve Batı kavramlarına bağlamaları ve bununla sınırlanmaları mümkün değildir. 

Ancak dışarıdaki dünyada acıtıcı, hatta yakıcı gerçekliğiyle bir ayrışma vardır175.  

 Necip Fazıl’a göre Doğu, müşahhas bir mekân değildir. Doğu’yu bütün 

dünyaya karşı taarruza kaldırmış olan, böylece kendi yayılma dalgaları önünde, 

Batı’yı maddî ve manevî önlemler almaya ve aradaki bölümü çizmeye zorlamış 

bulunan ezelî ve ebedî ruhun etrafında, Doğu ancak ruhî bir bünye olarak ortaya 

çıkmıştır. Yoksa kaba mekân ölçüsüyle Doğu diye bir şey yoktur. 

 Necip Fazıl’a göre Doğu’yu ancak İslâm temsil edebilir. İslâm’dan önceki 

Doğu medeniyetleri, daima içe bağlı, sırlı ve karanlık kıta ruhunun fışkırışları diye 

görülse de, bunlar insanlık çapında zuhurlar olarak kabul edilemez. Doğu’nun 

özellikle, İslâmiyet’ten sonraki Brahman, Budist ve Mecusi kalabalığını keyfiyette 

nazara almaksızın, sadece belli başlı bir ruh yapısı olarak göz önünde bulundurmak 

ve onun içine ve dışına doğru, hayret ve korkudan başka hiçbir bakış sahibi 

olamayacağını kestirmek gerekir176. 

 Necip Fazıl, dünyanın içinde bulunduğu çöküntüden ancak İslâm’a sarılmakla 

çıkacağını ve İslâm’ın dışında hiçbir sistemin, fert ve toplumların bunalımlarını yok 

edebilecek hüviyete sahip olmadığını belirtmiştir. Ona göre, bugüne kadar 

insanoğlunun uzanabildiği ne kadar içtimaî ve iktisadî sistem varsa -ki İslâm 

bunlardan hiçbiri değildir ve hiçbirisiyle isimlendirilemez- hepsinin de iyi 

taraflarının bütün kıymeti, aslı ve hakikati ve kötü taraflarının panzehiri İslâm’dadır. 

İslâm, hudutsuz ve murakabesiz fert mülkiyetine karşı, ferde alabildiğine mülkiyet 

                                                 
175 Aynı eser, s. 16. 
176 Aynı eser, s. 17-18. 
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hakkı vermekle beraber, ferdî içtimaî beytülmale ve öbür fertlere karşı bağladığı 

mutlak kayıtlarla fert ve toplum ilişkilerini dengelemiştir177. 

 Necip Fazıl, dinin özünü ve hikmetini kavrayamayan, din adına dine en büyük 

zararı veren “kaba softalar” diye isimlendirdiği kimseler gibi, dinde reform yapmak 

isteyenlere de şiddetle karşı çıkar. Ona göre, İslâm yenilenmez, anlayışı yenilemek 

gerekir. İslâm, başı ve sonu olmayan ebedi yeninin ismidir. Yenilik, ona her an biraz 

daha nüfuz etmektir. İslâm’ı, zatından zerre feda etmeden olanca saffet ve asliyetiyle 

kucaklayabilmek ve nefislerde yenileyebilmek gerekir. İslâm’a asırlardır nüfuz 

edilememektedir. Her şey bu nüfuzdan ibarettir ve İslâm’ı anlayışlara değil, 

anlayışları İslâm’a uydurmak gerekmektedir178. 

 Necip Fazıl, bir eleştiriyi de,  yanlış uygulamalara bakarak İslâm’ı anlamaya ve 

yorumlamaya çalışanlara getirir. Ona göre, bunlar İslâm’ın yanlış tatbikatını İslâm 

zannedenler, tatbikatın hakikatini göremeyenler ve bir şeyi bir şeyden tecrit 

edemeyenler ve mücerrede değil müşahhasa aldananlardır179. 

  

    a-2) Doğu Dünyasının Üstünlüğü ve Buhranı  

 Necip Fazıl’a göre Doğu, İslâm’la gerçek hüviyetine kavuşmuş, madde ve 

mana âleminde Batı’ya asırlarca üstünlük kurmuştur. İslâm’la birlikte Doğu, 15’inci 

asra kadar sürmüş bütün bir ameliye çizgisi halinde, fezanın dibine ve arşın üstüne 

kadar her meselenin hesabını verici, mutlak kemal hamlesine beşik saha olmuştur. 

Bu ölçüyle İslâm, Doğu’ya, kendi zıtlarıyla beraber madde üstü, ilk mekân diye 

bakmıştır. Bu bakışta, Ortaçağ boyunca Batılının sefaletine karşı, dünya ve ahiret 

hayatının bütün madde ve mana şartları ve ayrıca Batı’nın Eski Yunan ve Roma 
                                                 
177 İdeolocya Örgüsü, s. 131. 
178 Birinci 101 Çerçeve, s. 91- 92, İdeolocya Örgüsü, s. 565- 567. 
179 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 205. 
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tecrübelerindeki kaybedilmiş hikmetleri, aklın sınırları ve ruhun hakkı, bir ışık 

demeti halinde kümelenmiştir180. Bu nazar karşısında Batı, Ortaçağ karanlığına 

daldığı ve silindiği için bir hüviyet gösterememiş, hiçbir üstünlük ifadesi bulamamış 

ve Doğu’nun gözüne, dağılma hâlinde bir bâtıl temsilciden başka türlü 

görünememiştir. Bu durum 7, 8 asır boyunca, Rönesans’a kadar aynı tarzda devam 

etmiştir. 

  Necip Fazıl’a göre bu dönemden sonra, ilk ve derin insan örneğine hayat 

veren ihtişam ve azamet kaynağı Doğu’nun büyük bir zaafı olmuştur. Doğu, Hz. 

Peygamberden birkaç asır sonra, maddeye seyislik eden basit aklın, ruhu yere sermek 

imtiyazına sahip olduğunu fark edemez olmuştur181. 

 Doğu’nun 16’ıncı asırdan sonra patlak veren buhranı, İslâm saffet ve 

hikmetlerinin bulandırılmasından doğmuştur182. Hâlbuki Doğu, Batı’nın 15 ve 

16’ıncı asırlarda ayak bastığı akıl hakları sınırını, 8’inci asırda aştığı halde kazancını 

sistemleştiremeden geriye dönmüş ve hakikat içinde hakikati kaybetmenin buhranını 

yaşamıştır183. 

 Necip Fazıl’ a göre, 16 ve 17’nci asırlarda, başlangıcının aşağı yukarı 

Rönesans’a rastladığı Doğu’nun buhranındaki âmil, Batı’nın “yeniden doğuşu” değil, 

Doğu’nun kendi içinde rehavete düşmesi ve Batı’nın uyanışıyla, Doğu’nun uykuya 

dalışının karşılıklı birbirleriyle nisbet kurmasından kaynaklanmıştır. Bu gidiş bir 

türlü sebebe bağlanamamış ve durdurulamamış, gerileme sebebiyle Doğu’da, kendi 

öz dünyasına karşı git gide büyüyen bir itimatsızlıkla beraber, hadiseleri müthiş bir 

sığlıkta, satıhta ve kabukta mütalaaya mahkûm olma felaketi ortaya çıkmıştır. Bunun 

                                                 
180 İdeolocya Örgüsü,  s. 34. 
181 Aynı eser, s. 39. 
182 Aynı eser, s. 54. 
183 Aynı eser, s. 55. 
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sonucunda artık büyük fikri besleyen ve onunla beslenen büyük aşk ve vecd elden 

gidince, bütün marifet, kabuk hesaplarını ehliyetsizce muhafaza ve anlayışsızca 

müdafaa gayretinden ibaret kalmıştır. Doğu’da ilk buhran, Doğu insanının metafizik 

planını çizen din sahasında başlamıştır.   

 Necip Fazıl’a göre Rönesans’a kadar, her türlü ilim, teknik, edebiyat, ötelere 

hâkim nefs görüşü birden bire tersine dönmüştür. Rönesans’tan bu yana bir takım 

ruhî ve sosyal tesirler yüzünden, Batı’nın akıl harikası önünde, hezimetinin sebebini 

bir türlü kestiremeyen, eşya ve hâdiselere yeniden hâkim olma gayretine 

tutunamayan, şuursuz ve bilgisiz bir nefs bakışı ortaya çıkmıştır184. 

 Necip Fazıl’a göre, ham yobaz ve kaba softa diye adlandırılan bu sınıf, körü 

körüne müdafaa ettiği kabuk değerlerinin bütün hikmetinden gâfil olduğu halde, 

önüne hangi yenilik çıkarsa, din adına küfür yaftasını vurmuştur. Bunlar, manalardan 

habersiz, sadece kabuk muhafızı elinde, Peygamberinin “Hikmet, mü’minin malıdır, 

onu nerede bulursa alır” emrine yüzde yüz aykırı, kaybolmaya başlamış vecd ve 

aşkı, sopa kuvvetiyle iadeye çalışmaktan başka bir şey yapamamıştır185. 

 Necip Fazıl’ a göre, kaba softa, İslâm’ın mutlak emir ve nehiylerini müdafaa 

eden değil, onları kendi kör nefsine indiren ve uyduran, kendince kıyaslar yapan, 

hükümler biçen ve kendi dar hayali içinde nisbetler çatan havasız ve güneşsiz 

ruhtur186. İslâmiyet bunların anladığı ve temsil ettiği bir şey zannedilmiş ve İslâm’ın 

özünden uzaklaşılmıştır. İslâmî ruh ve düşünce, saf bir aşk ve berrak bir vecd 

olmaktan çıkıp üstünde ham ve kaba softa tipini üretecek şekilde donmaya, kabuk 

tutmaya başlayınca ortada ruh yerine, yobazların şahsî ve keyfî tesirlerine kurban, 

                                                 
184 Aynı eser, s. 62. 
185 Aynı eser, s. 35. 
186 Çöle İnen Nur, s. 317. 
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ölü kalıplardan başka bir şey kalmamıştır187. Bütün Doğu âlemi, bir taraftan 

dünyasını kaybetmiş bir köleler ve medyumlar sürüsüne, öbür taraftan da tesellisini 

ana şahsiyetini ezmekte arayan mukallitler ve fani tedbirciler zümresine yataklık 

etmiştir. Doğu’nun olanca derdinin bu bakışın içindedir 188.  

 Necip Fazıl’a göre, Doğu’nun temel zaafı, aklı ve maddeye hâkimiyeti 

önemsememesinden kaynaklanmaktadır. Doğu’nun ruhu, maddesini bulamayınca 

batının erdiği madde yetkinliği onu yıkmıştır. Daha doğrusu madde hâkimiyetini 

kuramayan Doğu ruhçuluğu, madde tarafından yıkılmıştır189. Bu yüzden asırlar boyu 

esir ve mukallit yaşamıştır. Doğu, ruhu kucaklarken, o ruhtan yola çıkıp ihmal ettiği 

maddeye, ruhunu üflemeyi ve bu maddeyi tanzim etmeyi ihmal etmiştir190. 

 Necip Fazıl’a göre Doğu, elindeki kıymetleri kendi öz bahçesindeki kuyuya 

düşürmüş, sonra şaşkınlar gibi dışarıda kıymet aramıştır. Doğu’da buhran, Doğu’nun 

İslâm ile kazandığı toplayıcı ve bütünleştirici zemini dünya çapında ve yeni zaman 

ve mekânlar içinde koruyamama, davanın aşk ve vecdini kaybetme, işi dedikodu ve 

mezhep tartışmalarına bırakma yüzünden önce Araplarda, sonra Farsta, sonra da 

Türklerde patlak vermiştir191. 

 Necip Fazıl’ a göre Doğu, İslâm’dan sonra billurlaştığı için, aynı büyüklüğün 

buhranı da İslâm’dan sonra olmuştur. Böylece Doğu’ya aslî ve galip rengini veren 

İslâmiyet’in temsil kadrosunun zaafa uğraması ve nefsinden şüpheye düşmesiyle, 

Doğu’nun buhranı başlamıştır192.  

                                                 
187 İman ve İslam Atlası, s. 41;Tanrı Kulundan Dinlediklerim, s. 203. 
188 İdeolocya Örgüsü, s. 32. 
189 Aynı eser, s. 75. 
190 Aynı eser, s. 13. 
191 Çerçeve 2, s. 18-19. 
192 İdeolocya Örgüsü, s. 35, 53- 54. 
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 Necip Fazıl, İslâm düşüncesi ve ruhu ile Doğu’nun yeniden eski gücünü 

kazanacağı ve içinde bulunduğu halden ancak İslâm vasıtasıyla kurtulacağı, 

Rönesans’tan sonraki dünyanın İslâmî gözle görülemediği görüşündedir. Ona göre, 

İslâm’ın anlaşılmasının önündeki en büyük engel olan, kaba softa ve ham yobaz 

sınıfının kuru ve nefsanî idraki dışında, İslâm’ın hikmetlerini yeniden anlamak 

gerekmektedir. Doğu, yeni baştan kendi ruh kökünü muhasebe ve murakabe etmek 

zorundadır. Hâlbuki kâinat, dünya, insan, içtimaî ve iktisadî adalet, müsbet bilgiler, 

güzel sanatlar, kadın, devlet ve siyaset görüşü, kendi ruh kökü olan İslâm’dadır193. 

  Necip Fazıl’ a göre, Doğu’yu temsil eden Türk’ün zaafa uğraması sebebiyle 

buhrana sürüklenen Doğu’nun, yine Türk’ün önderliğinde yükselişe geçecektir. 

Doğu, Türk’ün inişe geçmesiyle bozulmuştur. Türk’te bozulan ise ancak Türk’te 

düzelebilir. Türk’te düzelince de her yerde düzelir ve her yeri düzeltir. İslâm güneşi, 

Türkiye’de karardığı için her yerde kararmış ve ancak Türkiye’de ışıklandırılacak 

olursa her yeri aydınlatacaktır194. 

 Necip Fazıl, Batı taklitçiliği ve hayranlığından uzaklaşılarak, bütün alanlarda 

öze dönerek, ruh ve müsbet bilgilerle birlikte ele alarak yeni bir oluşum içine 

girilmesini önermektedir. Necip Fazıl’a göre, Türk ve onun ruhî idaresinde bütün 

Doğu, Batı âlemini, Rönesans’tan beri sadece aklın fetih hakkını kullanmış ve eşyayı 

teshir etmiş bir müsbet bilgiler harikasından ibaret görecek ve başka bir tarafına 

inanmayacaktır. Avrupalının, ruh planında taklide değer hiçbir kıymeti 

bulunmadığını meydana çıkaracak ve mevcut garp bilgilerini maharetle çalacak ve 

onları ehliyetle Türk’e mal edecektir. Sinemayı, tiyatroyu, edebiyatı, fikriyâtı, hatta 

                                                 
193 Aynı eser, s. 105- 106. 
194 Aynı eser, s. 476. 
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ilmi bile mutlaka millî şekilde verimlendirecek ve bunlar bir kere millîleştikten sonra 

da onları beynelminel çapta ulaştıracak bir nizama ihtiyaç vardır195.  

  Necip Fazıl’ın Doğu ve onun en büyük temsilcisi saydığı Türk’te gördüğü en 

büyük zaaf mütefekkir eksikliğidir. Necip Fazıl’a göre, İslâm dünyasının, Doğu ve 

Batı arası mahsup sırlarını çözebilen, ezelî olduğu kadar ebedî hakikatlerini karşı 

dünyaya tatbik ehliyetini belirten, içini ve dışını muhasebe kudretini gösteren ciddi 

ve üstün çapta mütefekkirleri yoktur. Doğu, büyük düşünürler yetiştiremediği için dış 

dünyaya karşı kendisini müdafaa edememiştir196. 

 

 b) Batı Dünyası 

         b-1) Batı Düşüncesi 

 Necip Fazıl, Doğu ve Batı diye iki farklı dünya ayrımını ilk kez Batı’nın ortaya 

çıkardığını ileri sürer. Ona göre, bu ayrım ilk kez Eski Yunan tarihçisi Heredot 

tarafından yapılmış ve Yunan’a saldıran Persleri tanımlamak için kullanılmıştır. 

Heredot’a göre, onca insanlık sadece Yunanlıydı ve kendisini yıkmaya gelen herkes 

ve her şey barbardı. Batı’nın başlangıçta kendisini askeri anlamda zorlayan yegâne 

gücü tanımlamak amacıyla başvurduğu bu ayrım, zamanla düşünce yapısı olarak 

birbirinden farklı kitleleri tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştır197. 

 Necip Fazıl’a göre Batı, Avrupa’dan ibarettir. Batı’yı gerçek anlamda ancak 

Avrupa temsil edebilir. Garp düşüncesinin ortaya çıkışı ve gelişimi Avrupa’da 

olmuştur. Batı, Eski Yunan, Roma ve Hıristiyanlık telakkilerinin birleşmesinden 

meydana gelmiştir. Batılı, düşüncelerinin hendesesini, bütün şekiller üzerindeki 

ölçüsünü, tefekkür usulünün misalini bütünüyle Eski Yunandan aldığına inanmıştır. 
                                                 
195 Aynı eser, s. 548- 549. 
196 Hitabeler, s. 259. 
197 İdeolocya Örgüsü, s. 21-22. 
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Roma ise, Garplının gözünde, teşkilatlı ve temelli insan kudretinin ebedi örneği 

olmuştur. Devlet, müessese, yasa, teşkilat, hâkimiyet ruhu, kısaca nizam ve ameliye, 

Batı’ya Roma’dan girmiştir. Garp telakkisi, Eski Yunan ve Roma tesirlerinden sonra, 

Batı’nın muhtaç olduğu hassasiyet, ahlâk ve iç âlem kaynağını Hıristiyanlıkta 

bulmuştur. Batılıya göre Hıristiyanlık, ruha, en ulvî ve en hayatî meseleleri arz 

etmiştir. Batı, iman ve akıl, tasdik ve tahkik, iş ve fikir, eser ve gaye, hürriyet ve 

bağlılık, kısaca madde ve ruh kuvvetleri, birbiri arasındaki tezat ve ahengi 

Hıristiyanlıktan aldığı feyizle mihraklandırmıştır198. 

 Necip Fazıl’ a göre, Batı’yı anlamanın ilk kaidesi Yunan’ı anlamak ve Batı’nın 

formülünü bilmektir. Batı, her meselede şüpheci, her meselede birbirini nakzedici, 

her meselede birbirinin yanlışını çıkarıcı mizacına rağmen, kendi hüviyetini herkesçe 

kabul edilmiş bir şekilde, bir kimyahane formülüne sokmuştur. Batı medeniyeti, 

“Yunan aklı, Roma nizamı ve Hıristiyanlık ahlâk ve haysiyeti”nin bütününden 

meydana gelmiştir199. Avrupalı demek ister ki, Eski Yunan; tabiatla insan arasındaki 

alaka ve münasebet sınırının selim duygu ve düşünceye bağlı zihni tertibini veren 

biricik kaynak, Roma; bu zihnî tertibi en geniş hâkimiyet ve nizam edasına 

kavuşturmuş kuvvet şuuru, Hıristiyanlık da; bütün bu şartların en iç planında, tefsir, 

hassasiyet ve ahlâk merkezidir. Böylece Avrupalı demek ister ki, o, insanı maddeye 

hâkimiyetle mükellef kılan hendesi bir idrak zevki, bu zevkin imparatorluk teşkilatı 

ve bütün bunların derinlerinde ruhî mizanı yaşatıcı bir iç duygu âleminden üç vahitli 

bir hüviyet toplamıdır. 

 Necip Fazıl’ a göre, İsa peygamberin saf ve kâmil imanını üçleyen Batı, kendi 

tahlilini de üç unsura irca ederken, Eski Yunan ve Roma’dan aldığı ilhamla, daima 

                                                 
198 Aynı eser, s. 25. 
199 Sahte Kahramanlar, s. 233. 
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satıh üzerinde ve çokçu bir mizaç taşıdığını görür de, derinliğine ve tekçi bir ruhta 

mahrumluğunu anlayamaz200.  

 Necip Fazıl, Batı düşüncesinin gerçek dinin özünü bozarak çokçu bir mizaca 

bürünmesine getirdiği eleştiriden sonra, Garp düşüncesinin temelini oluşturan Eski 

Yunan ve Roma düşüncesinin de yalnızca dış âlemi esas alması sebebiyle 

eleştirilerine devam etmiştir. Necip Fazıl’ a göre, Eski Yunan mitolojisi; aklın, fikrin, 

vehmin, hayalin bile içinden çıkamayacağı girift bir “plastisite” yani eşyanın dış 

kabartısı ve müşahhas bir zemin üzerinde, bir dış âlem rüyası, estetik kıymetlere 

bulanmış, muazzam bir tahayyül cümbüşüdür. Eski Yunandan aldığı bu “plastik” 

zeminden Avrupalı hiçbir zaman ayrılamamıştır. O, plastik zeminde kendisini aşmak 

için bir çeşit madde aşkı, tabiat zevki temsil etmiş, dolayısıyla iç âleme yabancı 

kalmıştır201. 

 Necip Fazıl’a göre, Eski Yunan’da, Sokrat, Platon ve Aristo hemen hemen 

maddenin üç buudu gibi, derinlik, uzunluk, genişlik halinde bütün Garp felsefesinin 

temelini oluştururlar. Bütün Batı tefekkürünün, usulcü, idealist ve maddeci olarak 

bunlardan birine ircası kabildir. Şu kadar ki Aristo, maddede kalan bir felsefe yerine, 

maddeyi manaya götüren bir tefekkürün sahibidir. Eflatun ruhtan, Aristo maddeden 

gelir. Eski Yunan, sadece akıl ve plastik zevk harikasıdır. O, aklı, varabileceği son 

noktaya kadar ulaştırıp, fani bir plastik dünyadan başka hiçbir şeye vardıramamanın 

ve ebediyete hasret kalmanın muhteşem, fakat mahzun zeminidir. Aklı en uzak 

noktalara kadar götürdükten sonra, nihayet aklın iflasını görmüş, fakat ruh emrinde 

büyük aklı bulamamıştır. Bu da zaten filozofun değil, peygamberlerin işidir. 

                                                 
200 İdeolocya Örgüsü, s. 27. 
201 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 19. 
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Böyleyken Eski Yunan, rehbersiz aklın nereye kadar gidebileceğini göstermiş ve 

nasipsiz Batı’ya örnek olmuş tefekkür zeminidir202. 

 

   b-2) Batı Dünyasının Üstünlüğü ve Buhranı 

 Necip Fazıl’ın Batı düşüncesine bakışının temelinde, Batı’nın müsbet bilgilere 

hâkim oluşu, ancak bunun yanında ruhu eksik bırakması yatmaktadır. Ona göre Batı, 

makineye ve aleti emrine vereceği ruhî nizam, ahlâk ve iman kutbundan mahrum 

olduğundan buhran içerisindedir. Batı, müsbet bilgilerle ilerleye ilerleye, bir taraftan 

dünya fatihliğini ele geçirirken, öbür taraftan da ruhunu kaybetmiş ve ruhuna 

dayanak arayan, dışı ziynetli ve içi harap bir dev haline gelmiştir203.  

 Necip Fazıl’ a göre, Batı’yı anlamak, onun madde planına hâkim ve ruh planına 

mahkûm tezadını en haysiyetli çapta görmekle olur. Batı, geniş madde planıyla 

baştanbaşa ve sıkı sıkıya temas halinde bir kuru akıl harikasından ibarettir. Batı, bu 

kuru akla ne kadar imtiyaz verilmişse, hepsine malik ve kuru akıl nelerden mahrum 

edilmişse hepsinden yoksundur. Batı, sahip olduğu kuru akıl cevherinin ruhunu da, 

çoğunlukla plastik dış görünüşünü, eşyanın dış belirtisini aşmayan bir duygu ve 

düşünce kıymetinde bulur. Batı’nın olanca üstünlüğü bu ruhta olduğu gibi, olanca 

buhranı ve iç zaafı da yine bu ruhta, bu ruhun hudutluğundadır. Batı’nın, sadece 

plastik kadroda bir kuru akıl harikası ve onun estetik zevkinden ibaret olduğuna 

şahit, onun şehirleri, tavır ve kılıkları, eda ve şekillendirişleri, ölçü ve aletleri ve 

daima bunalım ve kâbus sınırına takılıp kalan fikir ve sanat örnekleridir. Batı, 

maddeye bağlı bir şuurla çerçevelediği bir his mihrakının etrafında, sadece fani 

                                                 
202Aynı eser,  s. 30- 33. 
203İdeolocya Örgüsü, s. 50- 53. 
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dünyaya mahsus bir nizam ve marifet temsil etmiş ve ferdin metafizik vicdanını 

besleyememektedir.204.  

 Necip Fazıl’a göre, Rönesans’tan sonra, kendisini, Eski Yunan, Roma ve 

Hıristiyanlık arasında birleştiren Batı’nın, taassup yatağı kilisesine karşı tepkisi, onun 

temsil ettiği iman kökünü git gide yalnız ferdî ahlâk ve hassasiyet planına indirmekle 

tesellisini bulmuştur. Aklın maddeyi kurcalama ve her şeyi bundan bekleme ihtiyacı, 

git gide ön plana geçmiştir. Rönesans’tan bir iki asır ileriye kadar barıştırılmış gibi 

görünen ruh ve akıl, 20’inci asra doğru, her yönden hesap yanlışını ortaya çıkararak 

en korkunç şekilde patlağını vermiştir. Bu da ruhî, siyasî, idarî, içtimaî, iktisadî 

sahada, Batı’nın bugün, en had ve müzmin felaketini yaşadığı buhran devresi 

olmuştur205.   

 Necip Fazıl, Batı tefekkürünün topyekün seyrini şu şekilde göstermeye 

çalışmıştır: “Plastik” plana bağlı akıl, mücerret fikir ve dış zevk harikası Eski 

Yunan, aynı tesirler altında nizam yatağı ve gurur ahlakçısı Roma, bu vaziyette iç 

dünyadan ve mutlak müessirlerden haber getiren İsevilik. Yani ahlâk ve hassasiyet, 

ruh önünde eriyen madde ve “plastisite” dünyası, İseviliğin tahripçi ellerde 

bozuluşu. Böylece daralan ve dünyasını kaybeden akıl. İskenderiye mektebi ve zoraki 

akıl mistiği. Kilise skolâstiği etrafında büsbütün daralan kapkaranlık ortaçağ tüneli. 

Akıl ve zevk fışkırışıyla Rönesans ve aklın kiliseden intikam davası. 17’inci asırdan 

itibaren yayılan idealist ve materyalist guruplar ve kutuplar etrafında girift 

zikzaklar. Maddeye hâkimiyet başarısına mukabil, kaybı her an meydana çıkan 

ruhun hamle üzerine hamle ile aranması. Daima akıl içi cehdlerle boyuna akıl 

tefekkürü. Bu gelişle gidişi içinde Batı tefekkürü, maddeye aksetmiş akılla harikalar 

                                                 
204 Aynı eser, s. 42-44. 
205 Aynı eser, s. 46. 
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doğurduğu, aynı akılla da aklı kıracak kadar ileri gittiği halde ruh feyzine, yani nura 

çıkamayan, eşya ve hadiselere insan ruhunda tahakküm ölçüsünü kuramayan, 

neticede ruhu öksüz bırakan ve bu eksiği daima hissedip keşiflerinin oyuncaklarıyla 

teselliye eremeyen, muazzam bir madde bonmarşesi ve plastik insandan ibaret, 

içinde sultanı olmayan saray206. 

 Necip Fazıl’a göre, Batı’nın buhranı, 19’uncu asrın ikinci yarısında deri üstüne 

sızmaya başlamış, 20’inci asrın başlangıcında da içinden ve dışından bu buhran 

patlak vermiştir. Bu buhran, nihaî sınırlara ulaştırılmış müsbet bilgiler ile çepeçevre 

kuşatılmaya başlanan madde zemini üzerinde, insan ruhunun teker teker bütün 

dayanaklarını kaybetmesinden kaynaklanmıştır. Batı, 19’uncu asrın son yarısında ve 

20’inci asrın başlarında, maddeye o türlü tahakküm kabiliyetine girişmiştir ki, bu 

tahakkümü, ona denk bir ruh köküne bağlayamaması, üstelik eski ruh köklerinde de 

yavaş yavaş çözülme başlaması yüzünden maddenin tahakkümü altına girmiş ve 

böylece onun ruhu, yavaş yavaş yok olarak, tükenmeye yüz tutmuştur. Böylece Batı, 

müsbet ilimlerinin ilerlemesiyle ters nispetli olarak, asıl icat edici ahengin kaynağı 

olan ruhî düşüncesinin elden gitmekte olduğunu bunalımlar içinde sezmeye 

başlamıştır. Ruhi düşüncenin elden gitmesiyle ortaya çıkan bu buhranın, içtimaî, 

iktisadî, idarî ve siyasî cephelerindeki bozulmalarını Batı’da görmek mümkündür. 

19’uncu asırdan başlayarak Batı tefekkür zinciri, bir şüphe içerisinde, saf ilim ve 

sanattan müsbet bilgilere kadar inkâr seciyesini sindirmediği yer bırakmamıştır207. 

 Necip Fazıl’a göre Batı, maddeye tahakkümünden sonra, buhranına sebep olan, 

eksik bıraktığı ruhunu arama temayülüne girmiştir. 20’inci asırda Batı, müsbet ve 

menfî her fikriyatı bırakıp, ameli faydaya dönmekte ve içinde bulunduğu buhranı 

                                                 
206 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu , s. 99- 100. 
207 İdeolocya Örgüsü, s. 50-53. 
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idrak etmektedir. Kendini tahrip hamlesi içinde, dinî bir tefekkür arama ve bu arada 

büyük çırpınışı açığa vurma illetini yaşamaktadır208. 

 

 c) Doğu ve Batı Dünyasının Karşılaştırması 

 Necip Fazıl’ın, tasarladığı Büyük Doğu idealini bir dava, bir düşünce ve 

hareket olarak tanımlayabilmesi için İslâm dünyasının son iki asırdır en yaman 

çelişkisi olan Doğu ve Batı karşıtlığını tanımlaması, temellendirmesi ve buna ilişkin 

çözüm yollarını göstermesi gerekiyordu. Necip Fazıl, ilk olarak mevcut hâli anlamak 

üzere Doğu ve Batı’yı karşılaştırıp, bu düşüncelerin tahlilini yapmıştır. Daha sonra 

bu tahlil neticesinde, iki dünyanın tam ve eksik yönlerini ortaya koymaya ve buradan 

hareketle idealindeki Büyük Doğu mefkûresini resmetmeye çalışmıştır.  

 

    c-1) Doğu Dünyasının Batı Dünyasına Bakışı  

 Necip Fazıl, ilk önce Doğu ve Batı’nın birbirlerine bakışını ortaya koymaya 

çalışır. Ona göre, Doğu’nun Batı’ya üç türlü bakışı vardır. Bunlar: İslâm’dan önce, 

İslâmiyet’in kuvveti içinde ve İslâm kadrosunun zaafa düşmesinden sonraki bakıştır. 

Bu üç bakış da, Batı dünyasının temelleşme ve billurlaşma devreleriyle karşılıklı 

mütenasiptir209. 

 İslâm’ın gelişinden önce, Doğu’nun Batı’ya ilk bakışında, Batı adına bütün 

mevcut, Eski Yunan ve Roma’dır. Batı temelinin apaçık meydanda olduğu ve 

etrafına hâkim bir varlık yaydığı ilk tarihi çığırda Doğu, kendisine aslî renk ve 

hareketini veren büyük zuhurdan mahrum olduğu için, peygamberler koluyla hak; 

hayal ve efsane koluyla da bâtıl, fakat ikisinde de müşterek unsur olarak derin ve 

                                                 
208 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 99-100. 
209 İdeolocya Örgüsü, s. 28. 
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esrarlı, buna rağmen vahdetsiz ve perişan bir çerçevededir. Doğu, kendi içinde bin 

bir tezada bölünmüş olsa da, Doğu ve Batı gibi bir ayrılık ve aykırılığa şahit 

olmamıştır.  Doğu’nun, Batı diye ayrı bir dünyaya rastlayışı, Perslilerin Yunanlılar 

ile çatışması ile olmuştur. İki taraf arasında izafî bölümü meydana getiren ve iki taraf 

insanının birbirine göre farklarını ortaya koyan bu çatışma olmuştur. Doğu’nun, 

Batı’ya bakışı, o devirde, Eski Yunan’ın hiçbir tecrübesine dikkat etmeyen, akıl 

harikasından bir şey anlamayan, sisli bir gurur ve kayıtsızlık nazarından, öznel bir 

gurur görüşünden başka bir şey değildir. Bu dönemde Doğu, muhteşem ve tam 

teşkilatlı Roma İmparatorluğu’nun baskısı altında Batı’ya, niçin ve nasıl olduğunu 

bilmediği bir esaret kaderi içinden bakmıştır. 

  İslâmiyet’ten sonra Doğu, içindeki parçalanmışlık, zıtları da kendi içinde 

bütünleştiren bir yapıda toplanmıştır. Bu bütünlük, Doğu’nun Batı’ya en üstün 

taarruz ve temsil devleti olan Osmanlı İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Batı bu dönemde, Eski Yunan ve Roma’nın yıkılışıyla beraber Ortaçağ karanlığına 

daldığı ve silindiği için bir hüviyet gösterememiş, hiçbir üstünlük ifadesi 

bulamamıştır. Bu vaziyet ve Doğu’nun Batı’ya bu bakışı 7, 8 asır boyunca, 

Rönesans’a kadar aynı tarzda devam etmiştir. Ancak Rönesans’tan itibaren Batı’nın 

madde üzerindeki tartışmasız hâkimiyeti, Doğu’nun tek ve kaba bir şarklı bütünü 

içine sıkışmasına yol açmış ve İslâm ruhu, içindeyken kaybedilmiştir210. 

 

 

 

 

                                                 
210 İdeolocya Örgüsü, s. 28-31. 
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 c-2) Batı Dünyasının Doğu Dünyasına Bakışı 

 Necip Fazıl’a göre, Doğu ve Batı ayrımını ilk defa yapan Batı, Eski Yunan ve 

Roma’da olduğu gibi, Rönesans’tan sonra ve bugüne kadar, şark deyince, hep belli 

başlı ve kabahatli bir insan soyunun çerçeveleyici bir manaya sımsıkı bağlı kalmıştır. 

Doğulu, genel olarak, vakıaların iç yüzünü anlamayan ve bundan kaçan, karanlık ve 

dolaşık hayaller peşinde ruhuna çekilip dışını sahipsiz ve açıkta bırakan, fert ve 

hürriyet değerini bilmeyen, sultanlara ve despotlara baş eğen biçare insan 

kadrosudur. Batı’nın gözünde Rönesans’tan sonra batılı dilinde oryant (şark) tabiri, 

artık yaftalanmış ve aşağı takım halk gerçeği olarak hep aynı muvazenesiz adama 

işaret etmiştir. 

 Necip Fazıl, daha da özelleştirerek, Batı’dan Doğu’ya doğru üç türlü bakışın 

olduğunu ortaya koyar. Ona göre, ilk bakışta, Batı’nın kifayetsiz taraflarına ve sahte 

tesellilerine kadar sızabilmiş gerçek ve hususî münevverleri, Doğu’yu her şeye 

rağmen anlaşılmaz derinlik ve şahsiyetini küller altında muhafaza eden, kaba teşhis 

çerçevelerine sığmayan bir giriftler ve harikalar ufku, peygamberler yatağı ve ruh 

ilimlerinin beşiği diye mütalaa ettiler. 

 İkinci bakışta Doğu, insanî ve içtimaî oluşların iş birliğini düzenleyemeyen, 

alaka ve murakabe salahiyetini kuramayan, fert ve hürriyet değerini bilmeyen, 

sultanlar ve despotlara baş eğen, sadece birkaç ruhî eda ve renkten ibaret, koca bir 

ölçüsüzlük ve şuursuzluk âlemidir. 

 Son bakışta ise, Şarklı daima mazide yaşar, hâli kavramaya yanaşmaz ve 

istikbale sarkmaktan korkar. İlmi ve tenkidi yoktur. Dindar olabilir; fakat sebep ve 

netice arayıcısı ve fikirci olamaz. Neye olsa inanır; ama hiçbir mevzuda tarif, hata ve 

isbat kaygısına düşmez. Demek ki o, ne inanılacak şeyi bilir, ne inanılmayacak şeyi. 
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O sadece inanır, fakat bilmez. Aklın madde üzerindeki nüfuz hakkı bakımından 

hiçbir alet ve usul buluşuna uzanamaz. Şarklı kafasında parmakla sayılabilir, gözle 

görülebilir, akılla isbat edilebilir hiçbir unsur bulunamaz. Böylece Şarklı isbat 

edilemeyen her şeye inanmak, vücutsuz varlıkların gerçeksiz davetine takılmak 

yüzünden, vakıalar âlemini tamamıyla kaybetmiş, eşya ve hâdiseler üzerindeki 

nüfuzunu sıfıra indirmiştir. Şarklı, Batı’nın makine ve madde keşifleri âlemini ne 

kadar ustalıkla benimsemeye kalkarsa kalksın, davayı bizzat ruhu ve usulüyle 

kavrayamayacağı için daima satıhta ve aciz kalacaktır211.  

 Necip Fazıl’a göre, bu ifadelerden çıkarılacak hüküm şudur ki: Batılının 

nazarında Şarklı, saf ilimden, teknikten, dış âlemden; dış âlem üzerendeki akıl 

zaferlerinden, fert ve cemiyet münasebetlerinden, sistemli hak ve nizamdan, her türlü 

riyazî ölçüden, bütün şubeleriyle güzel sanatlardan, hayatı kucaklayıcı, yaygın 

edebiyattan mahrum bir insan tipidir. O, bunlara sahip olmayı istedikçe Batı’nın 

gülünç ve miskin taklitçiliğine mahkûmdur. Bir dış görüş dehasına örnek ve iç 

düğümleri çözmekten aciz, dışıyla doğru ve içiyle mutlak yanlış içerisinde olan 

Batılı,  Doğu insanının ondan ders alamayacağından emindir. 

 Necip Fazıl’a göre, Batı’nın Doğuyu bu görüşünde, Doğu’nun hastalık çizgileri 

ve Doğu adına eksiksiz tipin şartları ortaya koyulmuştur. Bunda da fayda getirici 

hikmet apaçıktır. Bu bakışta, esaretin sırrını Batılının ağzından kapacak kadar 

kıymetli bir ipucu vardır212. 

 

 

 

                                                 
211 İdeolocya Örgüsü, s. 21-24. 
212 Aynı eser, s. 24-25. 
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         c-3)Tefekkür ve İman Meselesi 

 Necip Fazıl, Doğu ile Batı’yı karşılaştırırken, Doğu’nun özünden uzaklaşarak 

müsbet bilgileri elinden kaçırdığını, Batı’nın da İlahî hikmet ve ruhtan yoksun 

olduğunu ileri sürer. Ona göre, bütün peygamberlerin beşiği, İlahî hikmetin kaynağı 

olan Doğu, maddeye hâkimiyetten mahrum iken; Rönesans’tan bu yana madde 

üzerinde ki egemenliğini sağlamlaştıran Batı da, manevî bir düzenden, ahlâk ve 

imandan yoksundur. Bu iki unsurun birbirini tamamlayamadığı yerde toplumsal ve 

manevî huzur, düzen ve gelişme meydana gelemez. 

 Necip Fazıl, bu iki dünyanın problemlerini göstermeye devam eder. Ona göre, 

Batılı yalnız akılla olacağını zannederek maddeyi fetheder. Fakat ruh desteğinden 

mahrum kalır. Doğulu da akılla olmayacağını zannederek, ruhun her şeyini yerine 

getirdiği halde, aklın icatlarına kurban gitmiştir. Batı’nın, bütün eserini sıfıra indirici 

eksiği ruh, asıl olarak Doğu’da; ahiretin tarlası olan dünya fethine memur akılda 

Batı’dadır213. 

 Necip Fazıl düşüncesinin temel sorunu, Batı’nın, madde üzerindeki 

hâkimiyetini kazanmasıyla başlayan bozgunun nasıl durdurulabileceği ve bu gidişin 

nasıl tersine çevrilebileceğidir. Ona göre, böyle bir çözümün yakalanabilmesi için, 

Batılıya ait Rönesans hamlesindeki sır ve hikmetin çözülmesi gerekmektedir. Aksi 

takdirde Batı’nın maddî üstünlüğünün sonucu olarak, Doğu toplumunun ruhuna 

kakılmış bulunan ve Batı’nın haçlı seferlerinden daha öldürücü olan sefil küçüklük 

ukdesi ortadan kaldırılamaz214.  

 Necip Fazıl’a göre, metod, sistem, akılla maddeye tahakküm sistemi, laboratuar 

tecrübesi, Yunanî ve hendesî zevk gibi aşağı yukarı bu temel unsurlardan meydana 

                                                 
213 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 223-224. 
214 İdeolocya Örgüsü, s. 37. 
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gelen Batı’nın, Doğu’yu iflas ettiren tek müessiri, maddeye hâkim bir nizam ve usul 

kafasıyla, bu kafanın doğurduğu müsbet bilgiler sisteminden ibarettir215. İnsanın, 

eşya ve hadiseler üzerindeki tahakküm hakkının aslında bir İslamî emir olmasına 

rağmen, böyle şahane bir tarzda meydana getiren Batı olmuştur216. Doğu ise, bir 

zamanlar elinde bulundurduğu hikmetin farkına varmayarak, olayların aslına, özüne 

inmeden satıhta kalmış ve sadece taklitçilikle yetinmiştir217. 

 Necip Fazıl’a göre, Doğu’nun ruhu maddesini bulamayınca Batı’nın erdiği 

madde yetkinliği, onu bir çelmede yıkmıştır218. Bu yıkımın sonucunda da Doğu’nun 

Batı’ya hayranlık içinde bakışı ortaya çıkmış, taklitçilik ve öz kök alakasızlığı 

Doğu’nun bunalımını derinleştirmiştir. Ona göre, muhasebesiz ve muhakemesiz 

yanlış kanı; doğru, iyi, yeni ve güzel ne varsa Batı’da; yanlış, kötü, köhne ve çirkin 

ne varsa Doğu’dadır. Bu hayret tablosu, köke inememenin ve kök feyzinden yoksun 

kalmanın neticesidir219. Batı ise Doğu’ya, kendi öz ruhuna terkip eden cevherleri 

değil de, kalıp ve satıhta kalan unsurları vermiş, cevherlerin sırrını kendisine 

saklamıştır220.  

 Necip Fazıl, İslâm dünyasının, içinde bulunduğu ruhu kaybetmesinden ve o 

ruhun hikmetini anlayamamasından dolayı Batı’nın karşısında geri kaldığını ve 

tekrar İslâm vecd ve aşkının anlaşılması neticesinde yükselişin mümkün olacağını 

ifade etmiştir. Necip Fazıl’ a göre, “Batılı, Rönesans’ı kendi batıl dininden kurtulup, 

aklı tekrar ele geçirmek için yapmıştır. Bizim Rönesans’ımızın ne kadar da tersidir. 

Bizimki dinimizin üzerine yığılan küfür ve hurafeden sıyrılıp onu bütün asliyetiyle 

                                                 
215 Aynı eser, s. 75-76. 
216 Konuşmalar, s. 106. 
217 İdeolocya Örgüsü, s. 76. 
218 Aynı eser, s. 56-57. 
219 Kafa Kağıdı, İstanbul, 1984, s. 145. 
220 İdeolocya Örgüsü, s. 77. 
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tekrar bulmak içindir. Bu manada Rönesans elbette lazım, fakat batının anladığı 

tarzda değil. Burada çok ince bir fark vardır. Batı, kendi bâtıl dininin gömdüğü aklı 

geri almak için, kendi küfür dininden imdat aramış ve ismine Rönesans demiştir221.  

 Necip Fazıl, Batı’nın ruhunu kaybetmesinden dolayı buhran içerisinde 

olduğunu ve Batı’nın bu buhranının, Doğu’nunkinden çok başka, karışık ve hususî 

sebeplere bağlı olduğunu, Doğu’nun Batı yüzünden ucuzluklarla dolduğunu, Batı’nın 

ise, kendi yüzünden ve kendi kendisine çürüğe çıktığını belirtmiştir222. 

 Necip Fazıl’ın Doğu ve Batı karşılaştırmasında söz konusu edilen, kayıp 

yarısını arayan iki medeniyetin birlikteliğidir. Bu, maddeci Batı’ya, yoksun kaldığı 

ruhu, ruhçu Doğu’ya da madde üzerinde egemenlik kurma imkânını verecek 

birleştirici bir anlayıştır. Ona göre, Doğu, eşya ve hadiseleri derinliğine doğru, Batı 

ise sığlığına doğru tefsir ettiğinden, birinin hakkı öbüründe, öbürünün ki diğerinde 

kalmış ve ulvî ahenk hiçbir tarafça büyük murakabe ve muhasebe edilememiştir223. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
221 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 215. 
222 Aynı eser, s. 61. 
223 Aynı eser, s. 41. 
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B) PSİKOLOJİ VE AHLAK 

 

1)İNSAN 

    a) Ruh ve Nefs 

 Necip Fazıl, insanın anlaşılması hususunda ruh ve nefs konusunu ele almıştır. 

O, insanın iki ayrı cevherden meydana geldiği fikrine karşıdır. Ona göre, nefs ve ruh, 

insana verilmiş latif kuvvetlerdir ve bunlar ruhanî kalp denilen kalbin hakikatinde tek 

olarak birleşir224. 

 Necip Fazıl’ a göre, nefs kelimesi Arapça’dan başka hiçbir dilde yoktur. Bu 

kelime muazzam bir manayı çerçevelemektedir225. Nefsin lügat manası, bir şeyin 

kendisi demektir. Nefs, ruhun tam antitezi, zıt kutbu olarak, ruhla beraber insana 

verilmiş, kalbe dayanmış bir latif kuvvettir. Ruh da, nefs gibi kalbe taalluk etmiş, 

nuranî bir kuvvettir. Bu durumda bir nevî düalizm, ikileşme ortaya çıkmaktadır. 

Ancak bunlar ayrı bir latif kuvvet olmayıp, ikisi kalbin hakikatinde tek olarak 

birleşir. Nefs ve ruh kalbin hakikatini terkip eder. Allah, Kuran’da “Göklerin ve arzın 

Nuru226” olduğunu bildirir. İnsan, Allah’ın nurundan, kelama, ibareye, söze sığmaz 

bir kırıntı olarak nura sahiptir. İşte bu nur, o bölünmezden, tecezzi kabul etmezden 

bir işaret, nefs de o nurun dayandığı madde üzerinde bir odak gibi ikinci kuvvet ve o 

nurun bütün hükümlerine itiraz eden bir latif kuvvettir227. Batı mütefekkirlerinin 

düalizme inanan, insanda iki insan gören, telakkileri bu vahdeti görmekten acizdir228. 

 Necip Fazıl’a göre, nefsin mayası küfürdür. Nefs buna memurdur. İnsandaki bu 

nefs kadar sahtekâr, hilekâr, göz boyayıcı, aldatıcı, insanı bağlayıcı, evvela isyandan 

                                                 
224 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 42. 
225 Özlediğimiz Nesil, İstanbul, 2003, s. 115. 
226 Nûr, 35. 
227 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 123-125. 
228 Aynı eser, s. 127. 
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gelici, olmazsa itaatten gelici, her taraftan kavrayıcı bir korkunç nesne olamaz. İşte 

Allah resulünün “devamlı nefs mücadelesi” dediği cihad-ı ekber budur229. 

        Gazali’nin fikir ve vehim çilesinden etkilenen Necip Fazıl’ın, kalb, ruh ve nefse 

verdiği anlamlarda büyük ölçüde Gazali ve diğer mutasavvıfların tesiri görülür230. 

Necip Fazıl’a göre, kalbin hakikatini ifade eden nefs ile ruh arasındaki bağ, Allah’a 

erme davasında en ince ukdeyi belirtir ve çözümü sadece İslâm Tasavvufundadır231. 

Dava nefsi, ruha kalbetmektir. Nefsi öldürmek değildir, o müstakil vakıayı ruha 

inkılâb ettirmektir. Batı bu inceliği anlayamamıştır. O, nefsi anlayamamış ama ruhun 

zıt kutbu diye bir şeyi anlamış ve kendisini heveslendirmiş ve onu öldürmeye 

çalışmıştır. O sahte mistikler, devamlı kendisini, nefse eziyet etmek suretiyle bir yere 

götüreceğini zannetmişlerdir. Hâlbuki nefse bu kadar şeriat dışı ceza vermek, nefsi 

ters tarafından yine mükâfatlandırmaktır. Çünkü nefs, hiçbir şey yapamayınca, bu 

defa o hâlin keyfine düşer232. 

 

b) İslâm ve İnsan  

 Necip Fazıl’a göre insan, görülür ve duyulur bir âleme sığdırılmamış, dar 

sınırlar içerisinde, kalıplaşmış çerçevelerde hapsedilmemiştir. O, insana mümkün 

olduğu kadar, insana has, iman, bilgi, ruh, disiplin, şahsiyet, sorumluluk, gaye ve 

benzeri maddî ve manevî unsurları ele alarak yaklaşmıştır. Bunları tek hakikat 

ölçüsünden hareketle yorumlamış ve düşüncelerini ortaya koymuştur. 

                                                 
229 Aynı eser, s.130. 
230 Bkz. Hayrani Altıntaş, Tasavvuf Tarihi, Ankara, tarihsiz, s. 116: Gazali’ye göre, tasavvufi 
anlamda kalb, Yüce Allah’ın lütfu, ruhani bir varlıktır. İnsanın hakikati bu ruhani kalbdir. İnsanda 
anlayan, alim ve arif bu kalptir. Ruh, insanın görülmeyen, idrak edici ve alim bir parçayı ifade eder. 
Nefs ise, kalb ve ruhta olduğu gibi insanın hakikati ve kendisi demektir. 
231 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 42. 
232 Aynı eser, s. 127. 
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 Necip Fazıl, insana İslâm düşünürlerine benzer şekilde, İslâm’ın gözlüğü ile 

bakar. Ona göre, insan, nefsi ile cebelleşen, nefsi ile iniş çıkışlar yapan, ameliyle 

“eşrefi mahlûkat” veya “belhümedal” kimliğine bürünür. İnsan, iniş ve çıkışlardan 

birini seçme iradesine göre düşebilir veya yükselebilir. İnsan, yükseldiği zaman 

hiçbir şey onun kadar yükselemez, düştüğü zaman da hiçbir şey onun kadar 

alçalamaz 233. 

 Necip Fazıl, insanı, kâinattaki her şeyle beraber öncesi, nihayeti, vücut hikmeti, 

niçin olduğu, nasıl olduğu, ne olduğu, ne olmak için olduğu, ne olmalı, ne olacağı, 

sorularıyla evrendeki konumu ve varoluşuyla yüzleştirir. Böylece insana kâinatta bir 

boyut, bir derinlik kazandırılır. Ona göre, tabiat, insanı kuşatmıştır. Fakat her şeyin 

düğümü yine insana bağlı idrak merkezinde çözülür. İnsan, bir enerji merkezi, tabiat 

da onun karşısında, bu enerjinin tasarruf çerçevesidir. İnsan, maddesiyle tabiattan bir 

parça gibi yok olup, manasıyla da yok olmayacağı hissini veren, fani tabiatın 

merkezinde ebediliğe ulaşmaya memur büyük varlıktır234. 

 Necip Fazıl’a göre, insan, neden ve niçin olduğunu, nasıl ve ne olacağını, her 

canlının başına musallat olan bu tek sualin biricik cevabını yalnız İslâm’da bulur. 

İnsan, İslâm’da derinliğine ve yüksekliğine doğru ruhunun, genişliğine ve 

uzunluğuna doğru da aklının, biri gök ve öbürü yeryüzünü donatıcı iki büyük 

hükümranlık işine memurdur. İnsan bu memuriyetlerden birinde mana ve öbüründe 

madde âleminin anahtarını elinde taşıyarak ve bu iki âlemi en büyük saltanatla zabt 

ve teshir ettikten sonra solmaza, eskimeze, ölmeze, bitmeze ulaşacaktır. 

 Necip Fazıl’ a göre, İslâm’da insana yol, sırlardan ve sistemlerden hiçbirinin 

yanaşamadığı şekilde ve kulluğun en üstünü halinde, Allah’ın halifeliğine kadar 

                                                 
233 Hücum ve Polemik, s. 100. 
234 Çepeçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, İstanbul, 2004, s. 7- 8. 
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açıktır.  İnsan olduğu için İslâm olmuş ve İslâm olduğu için insan vardır. Bütün sırrın 

bulunduğu ölçü şudur ki, Allah, âlemi insan, insanı da kendi marifetine ulaşması için 

yaratmıştır235. 

 Necip Fazıl, insanı kendini bulmaya memur bir yaratık olarak ifade ederken, 

insanın kâinat içinde kendi varlığını anlaması ve kendini anlayıp idrak ettikten sonra 

Allah’a ulaşması gerektiğini ifade etmektedir. Bu husus  “nefsini bilen Rabbini bilir” 

kelamı kibarı içinde gizlidir.      

 Necip Fazıl, tasavvuf boyutuyla ele aldığı insanın gayesinin marifetullaha 

ulaşarak, ölümsüzlüğe geçmek olduğunu ifade eder. Ona göre, derinliğine insan, 

ferdi; genişliğine insan da, cemiyeti teşkil eder. İnsan, cemiyeti, cemiyette bir insanı 

imal eder. Ferdin hem derinliğine, hem de genişliğine doğru tek çilesi, zamanı aşmak 

ve zamanın üstüne çıkmaktır. Zaman, dünyayı belirli bir seviyede kuşatmaktadır. Bu 

seviyenin üstü vardır. Onun üstünü bulmak, ölümsüzlüğe geçmek, zamanı aşmakla 

insan memurdur. Ruhuyla zaman üstü bir iştiyak taşıyan insan, bedeniyle, kafasıyla, 

fikriyle zamanın ağında mahpustur. İnsanlar zamanı aşmak için birçok eser 

vermişlerdir. Mısır’ın mumyaları ki, bunlar zamanı madde tedbirleriyle aşmağa 

kalkmaktır ki, bu gülünçtür. İşte fert ve cemiyet zamanı aşma gayesi etrafında 

toplanmakla memurdur236.       

 Necip Fazıl, tasavvufî anlamda insanı olgun ve ham olarak iki kategoriye ayırır. 

Ona göre, olgun insan, olayların iç yüzünü, hakikatini görebildiği halde, ham insan, 

olayların dış yüzüne ve görünen tarafına bakar. İkisinin arasındaki fark budur. Bu, 

                                                 
235 İdeolocya Örgüsü, s. 113- 115. 
236 Sahte Kahramanlar, s. 244- 247. 
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tasavvufta pişmek ve çiğlik olarak tabir edilir. Çiğ iken pişmek, hamlıktan olgunluğa 

geçebilmek insana mahsustur. Bu da imanla mümkün olabilir237. 

 Necip Fazıl’a göre inanmak, insan olmanın baş şartıdır. Bunun için o, 

inanmanın insana haysiyetini, insanlığın parçasını iade ettiğini kabul eder. Onun için 

mutlaka inanmak lazımdır. Hakk’a inanmaya başlayınca insan aslî yerine oturur238.    

  

2) AHLÂK 

    a) Ahlâkın Tarifi 

 Necip Fazıl, fikirle ahlâkı iç içe gördüğünü ifade etmiş ve ahlâkı fikirle tarif 

etmeye çalışmıştır. Fikrin öfkesi gibi, fiiliyata geçmiş bir ahlâkı savunmuş, ahlâkı, 

amel yolunda görmek istemiştir. Ahlâkı, ferdî planda dolaştırmaktan ziyade, onun 

kucaklayıcı ve yükseltici gücünü cemiyet planında düşünmüştür. Ona göre, insanın 

fikirle gördüğüne karşı, hisle takındığı değerlendirme edası ahlaktır. Fikir niçini, 

ahlâk da nasılı cevaplandırır. Kâinatı idrak gayreti fikir, ona karşı tavır alma ihtiyacı 

ahlâktır. Bilmekte fikir, yapmakta ahlâk vardır ve ikisi de birbirine kaynaşmıştır239.  

 Necip Fazıl’ a göre, hakikat karşısında ruhun bürüneceği tavır ve eda melekesi 

olan ahlâk, ruhun başlıca sıfatı ve hadiselerin ruhta kıymet hükmüdür. İnsanın içinde 

ve dışında olan her şeyin ulvî ölçüsü ahlâktadır. Ahlâka fikir öncülük ettiği kadar, 

fikre de ahlâk yol gösterir. Fikrin gösterdiği sebepten ahlâk doğduğu gibi, ahlâkın 

doğuşundan fikir sebep kazanır. Öyle ki, ikisi de içiçe, birbirini kuşatır. Ruh, bütün 

melekeleriyle el ele, bir anda bulur, ruh bulduktan sonra fikir öne geçer, peşinden 

ahlâk zuhura gelir; hakikatteyse hangisinin ve neyin önde olduğu belirsiz kalır. Ama 

fikrin kuşattığı yerde bir ahlâk kümelenmesi, ahlâkın kuşattığı yerde de bir fikir 
                                                 
237 Çerçeve, s. 52. 
238 Aynı eser, s. 41. 
239 İman ve İslam Atlası, s. 255. 
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bulunması lazımdır. Böyleyken bazen birinin öne geçtiği ve öbürünü geride bıraktığı 

haller olabilir. O zaman iki taraf da eksik kalır. Fikir hacimse, ahlâk da renktir ve 

öylesine kaynaşmıştır ki, birinden biri olmazsa öbürü tecellisini bulamaz240. 

  Necip Fazıl, Batı’nın ve İslâm’ın ahlâka bakışlarını ele alarak, ahlâkı 

tanımlamaya çalışmıştır. Avrupalıya göre ahlâk, her dünya görüşünün, her telakkinin 

kendi ruhuna döndürmeye mecbur olduğu tavırdır. Her düşüncenin ruhî tavrına ahlâk 

denir. İslâm’a göre her hakikatin kaynağı olan ahlâkın ruhudur. Allah resulünün “Ben 

ahlâki yücelikleri tamamlamak için gönderildim241” hadisinden anlaşıldığı üzere, 

ahlâk sadece dünya görüşünün bir neticesi değil, aynı zamanda sebebidir. Ahlâk, o 

hale gelir ki, fikrin kendisi olur. Fikir, hemen onun başına geçer. Sonra fikrin neticesi 

olur242.  

 Necip Fazıl’a göre, insanoğlunun, içine ve dışına doğru bütün 

münasebetlerinde, ahlâk dayanağını temel kabul etmek bilinen bir husustur. Ahlâk 

olmadan ne ruh, ne de insan vardır. Bunu bütün beşeriyet kabul eder. Ahlâk, fail 

olmak yerine münfail sıfatta, sadece tavır ve eda hüviyetiyle, içinde fikir, mana, sır, 

hikmet, her şeyi birleştiren ve kendisinden zuhura geldiği ruhu, zuhur ettiren üstün 

duyuş ve anlayıştır. Ahlâk, anlayıştan doğar ve anlayışı tamamlar243.  

 Necip Fazıl’a göre ahlâk, bütün bu kâinat içinde, duyan, düşünen ve hareket 

eden insanın bütün hareketlerini tatbik edeceği ruhî mizandır. Ahlâk, düşüncenin 

hemen arkasından gelen düşünme tavrının anahtarı ve bütün ruh ölçülerinin esasıdır 

ve ruhun tâbi olduğu fikir etrafında form kazanmasıdır. Ahlâk zannedildiği gibi,  sunî 

terbiye hudutları, uydurma insanlık hudutları içinde değil, onun çok dışındadır. Üstün 

                                                 
240 İdeolocya Örgüsü, s. 115. 
241 Malik b. Enes, Muvatta, “Husnü’l-Hulk”, c. II, 904/8. 
242 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 138. 
243 İdeolocya Örgüsü, s. 116. 
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ahlâk, genel anlamdaki ahlâkın ve insanın ana sermayesi kabul edildiği zaman, onu 

dinin bütün dayanağı olarak görmekte zerre kadar tereddüde yer yoktur244. 

  

   b)Ahlâkın Kaynağı 

 Necip Fazıl’a göre, ahlâkın iki kaynağı vardır. Bunlar dinler ve felsefî 

mezheplerdir. Cemiyette, genel ve amelî bir iman ve amel mevzuu olma bakımından 

kendilerini din yerinde gören felsefî mezhepleri, sadece davaları yüzünden ve bâtıl 

taraflarından mücerret din kadrosuna alınacak olursa, ahlâkın kaynağı esasta bire 

indirilebilir. Dünyanın içini ve dışını, malumunu ve meçhulünü, ana illet 

prensiplerine bağlayıcı bütün bir metafizik sisteme sahip olmayan hiçbir fikir sistemi 

üzerinde, hiçbir ahlâk telakkisi bina edilemez. Hakiki dinler de işte bu eksiksiz ve 

gerçek iman manzumelerinden başka bir şey değildir245.  

 Necip Fazıl’a göre, felsefî mezheplerin, bir ahlâk telakkisi getirmek 

mecburiyeti,  dünya irfanında su götürmez bir mükellefiyettir. Batı’nın inanışlarından 

biri şudur ki; büyük tecrit ve teşhisin kaynağı tam bir metafizik örgüsüne sahip 

herhangi bir mezhep bile, aynı bütünlükle ahlâk telakkisini ortaya koyamadıkça 

yarımdır246. İster bâtıl, ister hak, üzerinde çekişmek için insanlara ahlâk görüşünü 

göstermek her sistemin borcudur. Hal böyleyken felsefî mezhepler, umumî ve ahlâk 

mevzu olarak bütün dünyada ve bütün tarih boyunca, Eski Yunan ve Romanın Stoa 

ahlâkıyla, bugünkü maddecilik ahlâkından başka hiçbir bina tesis edememişlerdir. Bu 

iki sistem müstesna, baştanbaşa nazariyede kalmışlardır ve bu iki sistemin 

birincisinde mitoloji, ikincisinde de Hıristiyanlık ahlâkının artıklarından 

faydalanmışlardır. Netice itibariyle hakikî ve semavî dinlere bağlı ahlâkın rekabet 
                                                 
244 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s.144. 
245 İdeolocya Örgüsü, s. 95-96. 
246 Aynı eser, s. 95-96. 
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kabul etmez bir bütün olduğu mutlaktır. Dünyada, bütün tarih boyunca, hâkim gerçek 

ahlâk telakkileri, bâtıl veya hak, hakikî din ahlaklarından başka bir şey olamamıştır. 

Batı’da mitoloji ve Hıristiyanlık ahlâkı, Doğu’da da kendi mitolojilerinden sonra 

Müslümanlık ahlâkı ortaya çıkmıştır. Bugünkü Garp ahlâkının temeli, birçok ahlâk 

düzeninin ortaya çıkmasına rağmen sadece ve daima Hıristiyanlık’tır ve Garp’ta 

hiçbir inkılâb hareketi bu ahlakın kökünü baltalayamamıştır247.  

 Necip Fazıl’a göre, ilk peygamberden sonuncusuna kadar, ahlâkı getiren, 

gösteren, vazeden, esaslandıran yalnız İslam’dır248. Ahlâkın ezelî ve ebedî bir örneği 

mevcuttur. O, Allah’ın sevgilisi son peygamberdir. Ahlâk, en üstün mücerredi ve 

müşahhasıyla onun ahlâkıdır249. 

 

   c) Ahlâkın Önemi 

 Necip Fazıl’a göre ahlâk, herhangi bir fayda mevzuunda, insan iradesini hayra 

yöneltecek tek müessirdir250. Ahlâk, ruhumuzda öyle bir melekedir ki, sırf iyi ahlâkla 

hakka erilebilir ve bâtıl itikat sahibi bir insan bu yüzden hakkı bulabilir ve ebedî 

kurtuluşu sağlayabilir. Hayatında ve belki son nefesinde, iman nasibine erebilir. 

Buna karşılık ahlâktan yana zayıf Müslüman her an sermayesini batırmak 

tehlikesiyle karşı karşıyadır251. 

 

 

 

  

                                                 
247 Aynı eser, s. 96- 97. 
248 Aynı eser, s. 115. 
249 Rapor 10/13, s. 240- 282; İdeolocya Örgüsü, s. 118. 
250 Tanrı Kulundan Dinlediklerim, s. 57. 
251 İman ve İslam Atlası, s. 256. 
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 d) İyi ve Kötü Ahlâkın Vasıfları    

 Necip Fazıl’a göre İslâm, iyi ahlâkı ruhta, kötü ahlâkı da nefiste 

odaklandırmıştır252. Bu yüzden, İslâm ahlâkının birçok sütun üzerinde duran ahlâk 

çatısının dört ana direğini, ihlâs (samimiyet), aşk, fedakârlık ve merhamet diye 

göstermekte hata yoktur253.  Bu dört esas, ruhu parıldatmak ve nefsi dizginlemekte en 

tesirlileridir. Hudutsuz aşk, hayâ, merhamet, doğruluk, ihlâs, ruhun başlıca vasıfları 

iken, kibir, hırs, adavet, yalan, haset de, nefsin vasıflarıdır254. 

       d1- Ruhun Vasıfları  

 a)İhlâs: Ruhun vasıflarından ilki, ihlâs, samimilik, olduğu gibiliktir. İman, 

ahlâk, fikir, hamle, hakikat, idrak gibi her şeyin onun üstünde durduğu, ruhun ana 

dayanağıdır. Onun içindir ki samimiyet, hak ve hakikat cisminin üçüncü buudu 

nefsin maskesini düşüren ve hakkı karşılamanın temel şartını veren hakikat 

ateşidir255. Onun bulunduğu yerde riya, yalan dolan, sahtecilik yoktur ve ihlâs, nefsin 

hapsettiği ruhu meydana çıkaran ve onun yerine nefsi hapseden biricik zabıtadır. 

Baştanbaşa hakikat, iman ve ahlâkın arsası ihlâs, doğrunun, gerçeğin zarfı ve 

kabuğudur256. Milletlerin hayatında bütün çürüme ve alçalma devirleri evvela 

samimiyetin yıkılmasıyla başlar. Cemiyet hayatında samimiyet yok olunca, kalplerle 

dudaklar arasındaki mesafe alabildiğine açılır257. 

 b)Aşk: Ruhun vasıflarından bir diğeri olan aşk, canın ışığı, varlığın mayası, 

hayatın desteği tek hikmettir. Aslî hedefi Allah’tır. Varlığın olabilmesi için aşk 

                                                 
252 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 131. 
253 İdeolocya Örgüsü, s. 116. 
254 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 131. 
255 Çerçeve 4, İstanbul, 1996, s. 110. 
256 İdeolocya Örgüsü, s. 116- 117.  
257 Çerçeve 4, s. 110. 



 112 

lazımdır258. Nefs yalnız kendisini sevdiğine göre, aşkı aslî hedefine ve O’nun rızası 

etrafında mahlûklarına yöneltmek, insanda insanı gerçekleştirir. Seven adamda kibir, 

benlik, basitlik, küçüklük, miskinlik, cansızlık barınamaz259. Aşk,  yalnız çırpınan bir 

pervane gibi İlahî aşkın feveranı içindedir. Her an ona taliptir, her an ona ulaşmak 

ister. Hiçbir an kuvveti kesilmez ve daima nefs bacağından yakalar.260 

 Necip Fazıl’ın aşk tanımlaması üzerinde tasavvufî izler açıkça ortaya çıkar. 

Ruhun vasfı dediği aşkı, mutasavvıfların anladığı gibi tanımlar. Bazı mutasavvıflara 

göre, kâinatın sırrı aşktır. Tasavvufî kemalde aşk, insanı insan eder. Zekâ, aşka sahip 

olursa Hakk’ı bulabilir. Tasavvufî kemalin en yüksek mertebelerinden birisi olan aşk, 

ruha huzur ve sükûn verir261. 

 c)Fedakârlık: Ruhun bir diğer vasfı da fedakârlıktır. İhlâssız aşk olmayacağı 

gibi, aşksız da fedakârlık olamaz. Fedakârlığın olduğu yerde de bütün fert alakasıyla 

cemiyet, hamle, atılganlık, yardım, en üstün tecellileriyle adalet vardır ve orada insan 

hasislikten uzaktır262. 

 d)Merhamet: Ruhun vasıflarından bir diğeri olan merhamet o kadar İslâm’ın 

şiarıdır ki; gerçek ve derin müzminde onun özentisi, taklidi yoktur. Yalnızca hakikati 

vardır. Merhamet, kin ve nefretin tam zıddıdır ve bunların besleyicisi kıskançlık ve 

küçümsemenin, ihlâs, aşk ve fedakârlık ile beraber panzehiridir. Merhamette şefkat, 

rikkat, yumuşaklık, incelik mevcutken, darlık, katılık, kabalık, vurdumduymazlık hiç 

yoktur263. 

                                                 
258 Özlediğimiz Nesil, s. 105. 
259 İdeolocya Örgüsü, s. 116- 117. 
260 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 132. 
261 Bkz. Hayrani Altıntaş, Tasavvuf Tarihi, s. 77-78. 
262 Özlediğimiz Nesil, s. 117. 
263 İdeolocya Örgüsü, s. 116-117; Özlediğimiz Nesil, s. 118; İman ve İslam Atlası, s. 405. 
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  İslâm’da merhamet, merhamet olduğunu bile gizleyen hakiki merhamettir. 

Operatörün bıçağı gibi, ucunda şifa taşıyan bir özelliktedir264. Hz. Ebu Bekir’in 

merhameti buna örnektir. O, o kadar merhametli bir insandı ki; “Ya Rabbi, Sen kâmil 

kudret sahibisin. Ben öldüğüm zaman, yarın ahirette, cesedimi o kadar büyüt ki, 

cehennemine yalnız ben gireyim ve başka bir kuluna yer kalmasın!” diyerek İslâm’ın 

merhametini ortaya koymaktadır.265. 

 e)Hayâ: Ruhun vasıflarından utanma, ilahî hudut önünde nefsin hilelerinin 

ifade ettiği büyük cinayetin verdiği hicap hissidir. Hayâdan makbul hiçbir şey yoktur. 

Hayâsız insandan hayır gelmez. Hayâsızlığın türlü türlü tezahürleri vardır. İnsan bir 

günah işlerken bile hayâ sahibi olup olmadığı bellidir266. Necip Fazıl hayâ ile ilgili 

şöyle söylemiştir: 

“Haktan utanmayan, halktan utanmaz! 

    Hakkın aynası halk; ama inanmaz!...267” 

 

      d2- Nefsin Vasıfları ve Bazı Ahlâkî Bozukluklar 

  a)Kibir: Necip Fazıl, insanın kaçınması gereken kötü hasletlerin en başında 

gurur ile kibrin geldiğini, kişinin sahip olduğu hususlarla ilgili böbürlenmemesi 

gerektiğini belirtmiştir268. Ona göre, nefsanî ahlâklardan en belalısı kibirdir. Kibir, 

kendisini büyük bilmek ve dolayısıyla etrafını hor ve hakir görmek demektir. Şu var 

ki, kendisini büyük bilmek kibir ise de ağırbaşlı ve temkinli olmak kibir değil, 

vakardır. Dinî hükümler, dehşetli nüanslar, incelikler ifade eder. Kibir ve vakar 

arasında da böyle bir incelik vardır. Vakar ruhun, kibir nefsindir. Vakar ciddi olmak, 

                                                 
264 İman ve İslam Atlası, s. 405. 
265 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 134. 
266 Aynı eser, s. 132. 
267 Nur Harmanı, İstanbul, 1996, s. 185. 
268 Aynı eser, s. 147 –148. 
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asla kibre gitmeden, kendini bir şey zannetmeden Allah’ın nimetlerini muhafaza, 

verdiği rütbeleri ifadedir. İnsana kemal payesi geldikçe, o payenin mutlak sahibini 

bilerek, o payeye güvenmemek davası kibrin aksidir269.  

 Şahıslara veya manevî şahsiyetlere kibir, gurur geldi mi, artık onun gözüne çöp, 

kulağına su, kalbine zulmet kaçmış demektir. O, artık hiçbir şeyi göremez, duyamaz, 

anlayamaz. Kibir, bütün bir iktisabı, bütün bir kârı, muvaffakiyeti bunlar yerle 

yerinde bulunduğu halde iptal eder. Gurur sahibi, bütün bunlara sahipken onlardan 

mahrumdur. Kibir, insanın üstünde âriyet olarak bulunan İlahî nimetin doğrudan 

doğruya küfranı, yani idraksizliğidir270. 

 İslâm Ahlâkında böbürlenme yasaklanmıştır. Bir ayet-i kerimede; 

“Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek 

yürüme! Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez271” 

buyrulmaktadır.  

 Bir hadis-i şerifte ise; “Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete 

giremeyecektir. Allah güzeldir ve güzeli sever. Kibir; hakkı inkar ve insanları küçük 

görmektir272” buyrulmaktadır.  

 Necip Fazıl, kibrin karşıtının tevazu olduğunu, kişinin nefsini büyük 

görmemesi gerektiğini belirtmiştir. O, Hz. Peygamberin “tevazu sahibi kimseyi 

Allah’ın yücelteceği273” şeklindeki hadisinden yola çıkarak şöyle söylemiştir:  

                         “Nefs ve kibir, günah içinde günah; 

Sen nefsini küçült, seni büyütür Allah!274” 

                                                 
269 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 136. Ayrıca bkz. Abdülhakim Arvasî, Rabıta-i Şerife, 
sad. Necip Fazıl Kısakürek, İstanbul, 2005. s. 123. 
270 Birinci 101 Çerçeve, s. 34–36. 
271 Lokman, 18. 
272 Müslim, İman, 39.  
273 Müslim, Birr, 19. 
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 b)Hased: Kıskançlık, çekememezlik anlamlarına gelen hased, Allah’ın 

kullarına verdiği nimeti, nimet sahibine değil, kendisine yakışır bilip başkasının 

sahipliğine tahammül edememek demektir. Kıskançlık, nefse ait öyle bir maraz ki, 

diğer marazların şifası vardır, fakat onun yoktur. Çürümüş cemiyetlerde nefsin 

tahtıdır. Kıskançlık, bazı insan ilişkilerinde zayıflıklara, bağların kopmasına sebep 

olmaktadır. Kadının kadını, tüccarın diğerini kıskanması gibi aynı neviden şeylerin 

birbirini kıskanması korkunçtur275. 

 Hased, İslam Ahlâkında yasaklanan kötü hasletlerdendir. Kur’an-ı Kerim’de 

“Kıskandığı vakit, kıskanç kişinin şerrinden Allah’a sığınırım, de.” 

buyrulmaktadır. 

 Bir hadiste de, “Ateşin odunu yakıp yediği gibi hased de iyilikleri yer ve 

tüketir276” buyrulmaktadır. Bu hadiste hasedin, kıskançlığın insanı, alevin odunu 

yediği gibi yediği, harap ettiği açıkça ortaya konmuştur277. Necip Fazıl bunu şu 

mısralarla dile getirir: 

        “Ateş nasıl yerse korulukları, 

Kıskançlık öyle yer doğrulukları...278” 

 c)Yalan: Nefsin kötü vasıflarından birisi de yalandır. Yalan hakkında 

söylenecek en güzel söz, “yalan, hilkati tağyir hevesidir ve cinayettir”. 

Müslümanlığın ahlâk temeli, yalanı cinayetlerin en büyüğü bilmektir. İslâm 

Ahlâkında, değil yalan söylemek, başkasına yalan isnat etmek bile kınanmıştır279.  

                                                                                                                                          
274 Nur Harmanı, s. 186. 
275 Büyük Doğu, sayı 16, 31 Birinci Kanun 1943, s.2;   İdeolocya Örgüsü, s. 158. 
276 Tirmizi, Zühd, 43. 
277 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 137. 
278 Nur Harmanı, s. 185. 
279 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 137; Nur Harmanı, s. 129, 162. 
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 Bir ayette, “Onlar, yalan yere şahitlik etmezler, boş söze rastladıkları zaman, 

vakarla geçip giderler”280 buyrulmaktadır. 

  Bir hadiste de Hz. Peygamber en büyük günahlardan bazısını şöyle 

sıralamıştır: “Allah’ a ortak koşmak, anne babaya karşı gelmek ve yalancı şahitlik 

yapmak.”281 

 d)Adavet: İnsanların, nefslerinin maiyetinde birbirini yemesi, birbirine 

düşmanlık beslemesidir282. Ayet ve hadisler düşmanlığı ve kin tutmayı men 

etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, 

adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa olan kızgınlığınız, size 

adaletsizlik suçunu işletmesin. Adaletli olun; bu Allah’tan sakınmaya daha yakın 

(bir davranış)dır. Allah’tan sakının. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”283 

 Hz. Peygamber’de şu hadiste mü’minlerin düşmanlığı bırakıp, birbirlerini 

sevmelerini tavsiye etmiştir: “Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi 

sevmedikçe de olgun mü’min olamazsınız.284” 

 Necip Fazıl, insanın haklı olduğu zamanlarda bile karşıdakine aşırı nefret 

beslememesi gerektiğini ve bunu düşmanlığa dönüştürmemesi gerektiğini ifade 

etmiştir285. O, insanların birbirini sevmesi gerektiğini şu mısralarla dile getirmiştir: 

                             “Çaresi tatlı ülfet, içten temizlenin: 

Armağan alıp verin, el sıkışın, sevişin!”286 

 e)Hırs: Bir şeyi ihtiyaç ve lüzumundan fazla bir düşkünlükle istemeye zorlayan 

kötü bâtınî duygudur. Hırs sahibi, nefsini davasının üstüne çıkarır ve ne pahasına 

                                                 
280 Furkan, 72. 
281 Buhari, Şehâdet, 10; Müslim, İman, 38. 
282 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 137. 
283 Mâide, 8. 
284 Müslim, İman, 22. 
285 Nur Harmanı, s. 102- 103. 
286 Aynı eser, s. 187. 
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olursa olsun aşırı arzusuna ulaşmak ister. Bu yolda her yolu mübah görür. Nefse 

ait bu vasıf, İslam Ahlâkında yasaklanmıştır. 

 Kur’an-ı Kerim’de menfaat hırsıyla ilgili şöyle buyrulmaktadır: “İnsan,Rabbine  

karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı 

derecede düşkündür.”287 

  f) Hasislik (Cimrilik): İslam Ahlâkının yasakladığı vasıflardan biri cimriliktir. 

Bu hâl, Müslümanın ahlâkına tamamen aykırı kötü ahlâklardandır. Müslüman, bütün 

varı ve yoğuyla sonsuz cömert olması gerekmektedir288. 

 Kur’an-ı Kerim’de: “Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlere karşı 

cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, o, 

kendileri için şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde boyunlarına 

dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’a aittir. Allah yaptıklarınızdan 

haberdardır.”289  

  Hz. Peygamber bir hadiste şöyle buyurmuştur: “İki huy vardır ki mü’minde 

toplanmaz. Bunlar, hasislik ve kötü ahlâktır.”290 

 Necip Fazıl’da bu hadis ışığında şöyle söylemiştir: 

       “Yoktur hasislikten beter bir illet... 

İmanı söndürmeye yeter bir illet...”291 

 

 

 

 

                                                 
287 Âdiyat, 6-8. 
288 Aynı eser, s. 120- 121. 
289 Âl-i İmran, 180. 
290 Tirmizi, Fezâilü’l-Cihad, 8; İbn Mâce, Cihad, 9; Ahmed b. Hanbel, II, 256. 
291 Nur Harmanı, s. 185. 
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e) Bazı İçtimaî Ahlâk Bozuklukları 

 Necip Fazıl, nefse ait vasıflar arasında açıkladığı bazı ahlâkî bozuklukların 

yanında bazı içtimaî ahlâk bozukluklarını da belirtmiştir. 

 a) Dedikodu (Gıybet) ve Birbirini çekiştirme: Dedikodu, kişinin başka birisini, 

çirkin sayılan bir şeyle, gıyabında ayıplamak maksadıyla anmasıdır. Dedikodu, 

çekiştirmeden farklıdır. Dedikodu yapan, bahsettiği adamın lehinde mi, aleyhinde 

mi belli değildir. O, yalnız kahramanına ait havadis verir. Kıymet hükmü ya 

yoktur, ya belli etmez. Dedikodu şahsiyetsizlik örneğidir. Dedikodu yapan ve onu 

dinleyenler tamamıyla ölü ve karanlıktır. Yaşayan ve aydınlıkta gezen, dedikodusu 

yapılan kişidir292. Bunlar İslam Ahlâkında yasaklanmıştır. 

  Kur’an-ı Kerim’de; “Ey inananlar! Zannın çoğundan sakının, zira zannın bir 

kısmı günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın; kimse kimseyi çekiştirmesin; 

hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz. 

Allah’tan sakının, şüphesiz Allah tövbeleri daima kabul edendir, acıyandır.”293 

buyrulmaktadır. 

 Hz. Peygamber’de şöyle buyurmuştur: “Gıybet, kardeşini, hoşlanmayacağı bir 

şeyle anmandır. Eğer söylediğin onda varsa gıybet etmiş olursun. Şayet söylediğin 

onda yoksa o takdirde ona iftira atmış olursun.”294 

 b)Zina: Zina, toplumun temelini sarsan kötü bir fiildir. İslam Ahlâkının en 

büyük mücadele hedeflerinden biri, nikah bağı bulunmayan kimselerin cinsî 

münasebetidir. Zinanın günahı o kadar büyüktür ki, bu suçu işleyende, günah ve 

nedamet telakkisi hemen imdada yetişmezse iman tehlikeye girer295.  

                                                 
292 “Ahlak Yaralarımız”, Büyük Doğu, 1943, sayı 16, s. 2. 
293 Hucûrat, 12. 
294 Müslim, Birr, 70; Tirmizi, Birr, 23; Ahmed b. Hanbel II, 384. 
295 Nur Harmanı, s. 169. 
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 Kur’an-ı Kerim’de: “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, şüphesiz bir hayâsızlıktır, 

kötü bir yoldur296” buyrulmuştur. 

 Hz. Peygamber’de şöyle buyurmuştur: “Mü’minleri Allah Teâlâ’dan daha çık 

fenalıklardan koruyan kimse yoktur. Bunun için O, açık kapalı fuhşiyatı haram 

kılmıştır297.”  

 Zina, mü’minin manevî duygularını zedeleyeceği için, olgun iman ile bir arada 

bulunmasının mümkün olmadığı Allah resulü tarafından şöyle bildirilmiştir: “Zina 

eden kişi, zina ettiği esnada (tam ve olgun bir) mü’min olduğu halde zina 

etmez.”298 

 c) Koğuculuk: İnsanlar arasında laf getirip götürmek anlamındadır. Koğuculuk, 

insanları birbirine düşürerek aradaki münasebeti bulandırır veya bu bulanıklığı 

arttırır. İslam Ahlâkında, insanlar arasında birinden diğerine laf getirip götürmek, 

huzursuzluk meydana getirecek hoşlanmadıkları sözleri söylemek en büyük 

kötülüklerden sayılmıştır299. 

  Kur’an-ı Kerim’de: “(Resulüm!) Diliyle iğneleyen, koğuculuk yapan ve çok 

yemin eden alçak zorbaya itaat etme!...300” buyrulmaktadır. 

 Bir hadiste de; “Allah’ın en şerli kulları, koğuculuk yapan, dostlar arasını 

ayıran ve temiz olanları ayıplayanlardır301” buyrulmuştur. 

 d)Dilenmek: Mü’minin ruh yüksekliği, başkalarına yük olmamayı ve nefsini 

başkalarına yük vaziyetinde görmeye tahammül dahi etmemeyi gerektirir. Bir 

hadis-i şerifte; “Hiçbir kimse elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir 

                                                 
296 İsra, 32. 
297 Buhari, Nikah, 107; Müslim, Tevbe, 5. 
298 Buhari, Eşnibe, 1. 
299 Nur Harmanı, s. 126- 127. 
300 Kalem, 10- 11. 
301 Ahmed b. Hanbel. 
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lokma yememiştir302” buyrulmaktadır. Bir insanın zaruret dışında başkasından bir 

şey istemesi hoş görülen bir davranış değildir. Hz. Peygamber bu zaruretleri şöyle 

beyan etmiştir: “Halka el açmak şu üç kişiden başkasına helal olmaz: Birincisi, 

diyetini ödemeye mecbur olup da imkanı bulunmayan kimse. İkincisi, bütün 

elindeki avucundakini süpürüveren bir felakete uğramış kimse. Üçüncüsü de, 

yaşamını sürdürecek ve günlük rızkından da olacak şekilde fakirliğin sardığı 

kimse.303”   

 e)Rüşvet: Rüşvet, salahiyet sahibinin, eline verilen hak ölçüsünü nefsanî 

menfaatine feda etmesidir. İslam Ahlâkı, haksız kazancı yasaklamıştır. Rüşvet 

almak, vermek ve bunlar arasında aracılık yapmak haksız kazançlardandır ve 

yasaklanmıştır. Nitekim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Rüşvet alan da, 

veren de cehennemdedir.”304 

 f)Saygı eksikliği: İnsanların birbirlerine gereken önemi vermeleri, karşılıklı 

anlayış ve saygı içerisinde bulunmaları İslam Ahlâkının üzerinde durduğu 

hususlardan biridir. İnsanın bir başkasını değersiz bulması, söz ve hareketleriyle 

tahkir etmesi Müslümana yakışmayan hâl ve davranışlardır. Toplumda saygı 

mefhumunun kaybolmaya başlaması ahlâkî bozulmalardan kaynaklanmaktadır305. 

 Hz. Peygamberin saygının önemine dair şu hadisi mânidardır: “Büyüklerimizi 

saymayan, küçüklerimizi sevmeyen bizden değildir.306” 

 g)Dalkavukluk: İhlâs yokluğu olan bu hâl, bir kimsenin aşırı derecede 

övülmesidir. Başkasından bir şey çıkabileceğini ummayan, birbiriyle alay eden, 

birbirini kıskanan, çekiştiren, dedikodu yapan, birbirine hürmet etmeyen bir ahlâkın 

                                                 
302 Buhari, Büyû’, 15. 
303 Nur Harmanı, s. 132- 133. 
304 Ebu Dâvud, es-Sünen, IV/ 3580. 
305 Tanrı Kulundan Dinlediklerim, s. 78- 79. 
306 Tirmizi, Birr ve’s-Sıla, IV/ 321. 
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temsilcileri arasında, bu ruh haletlerine zıt ve mazlum maskesi takınmış bir hüviyet 

taşıyan dalkavukluk, aksine bu hallere zıt değil, hepside şahsiyetsizlik örneği olan bu 

hallerin en sadakatli düğümlerinden biridir. Bütün bu haller, herhangi bir suretle bir 

kuvvetliye rast geldiler mi derhal dalkavukluğa geçerler. 

 Bir kimsede iman ve mefkûre ölçüsü kalmayınca, muvaffakiyetin tek sırrının, 

kuvvetlinin nefsaniyetini kabartmaktan ibaret olduğunu düşünür. Hürmet ve 

bağlılıkla bu iş birbirine karıştırılamaz. Birinde aşk, diğerinde korku ve menfaat 

vardır.  

 Yağcılık, İslam Ahlâkında men edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyrulmuştur: “Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden 

kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin, affı bol olandır. O, sizi daha topraktan yarattığı 

zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada (bile), sizi en iyi 

bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha 

iyi bilir.”307  

 Hz. Peygamber’de: “Meddahların yüzüne toprak serpiniz308” buyurmuştur. 

 h)İltimas: Adam kayırmaca demektir. İslam Ahlâkında adalet kavramı çok 

önemlidir. İnsan herkese hakkını vermeli ve eşit davranmalıdır. Başkasının hakkını 

hak etmeyene vermek büyük bir zulümdür. Kur’an-ı Kerim’de adaletli davranmayı 

emreder. “Şüphesiz ki Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder; 

çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı yasaklar.309” 

                                                 
307 Necm, 32. 
308 Müslim, Zühd ve’r-Rakâik, IV/ 2297. 
309 Nahl, 90. 
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 Dalkavukluk, küçükten büyüğe doğru bir korunma tedbiri ise, bu da büyükten 

küçüğe doğru ferdin bütün kıymet ölçüsünü, hatır, gönül ve hoşa gitme değerine 

bağlayan bir korunma tedbiridir. Bu hâl, değer ve liyakat ölçüsünün iflasıdır310. 

  ı)İstihza: Alay etmek, başkasını küçük görmek, bir kimseyi başkalarına gülünç 

göstermek İslam Ahlâkında yasaklanmış davranışlardandır. Kur’an-ı Kerim’de; “Ey 

mü’minler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya alması. Belki de onlar, 

kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar 

kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla 

çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kimde tövbe etmezse işte 

böylesi kimseler zalimlerdir.”311  

 i)Acıma duygusunun yok olması: Toplumda giderek artan sosyal 

hastalıklardan birisi de acıma duygusunun kayboluşudur. Bu durum toplumun bir 

uzvunu kaybetmesi gibi bir şeydir. Çünkü insanlar, insanca tavırlarını acımayı 

yitirmekle kaybetmeye başlarlar. Acımak, insan olmanın unsurlarından biridir. 

Kur’an-ı Kerim’de merhametli olmayı öğütlemektedir. “Sonra iman edenlerden, 

birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden 

olmaktır. İşte bunlar sağdakilerdir.”312 

 j)Başkasından bir şey  çıkmaz fikri: Bu, insanın karşısındakinin düşüncelerini 

önemsememesidir. Bir kişinin belki en kötü, belki en iyi bir fikri vardır. Kişi, 

karşıdakini dinlemeyi, ondan bir şeyler ümit etmeyi kendisine yük sayar. Bu hâl 

kendini beğenmeyle alakalı bir ahlâk yarasıdır ve İslâm Ahlâkında men edilen bir 

                                                 
310 Tanrı Kulundan Dinlediklerim, s. 79- 80. 
311 Hucûrat, 11. 
312 Beled, 17- 18. 
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hâldir. Kuran-ı Kerim’de; “İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde 

böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz sevmez.”313 

 k)Bohemlik: İnsanın başıboş, yersiz, yurtsuz, hercai, dilediği yere rast gele 

konan ve oradan rast gele uçan garip bir kuş gibi olduğu psikolojisidir. Bohemlik, 

miskinliğin, iradesizliğin, istidatsızlığın, intibaksızlığın, bir kelimeyle ruhî 

bozulmanın misalini verir. Bohemlik, kokmaya ve gevşemeye başlamış cemiyetlerde, 

yaratma ve şahlanma kabiliyetinde olmayan ve o cemiyetteki ahlâk yarasını en önce 

ifade eden zayıf ve cüce tiplerin âlemidir314.  

 İslâm, insanın kendisine ve çevresine faydalı olmasını, boş şeylerden, 

tembellikten, miskinlikten uzak durmasını ister. Kur’an-ı Kerim’de; “Onlar ki boş 

sözlerden ve faydasız işlerden yüz çevirirler315” ve “ Öyle ise, bir işi bitirince 

diğerine giriş ve yalnız Rabbine yönel”316 buyrulmaktadır. 

 l)Disiplin Nefreti: İnsanın, kâinatın ölçüsüne uygun bir şekilde davranması 

gerekmektedir. Bu düzene uyulmadığı ve aşırı gidildiği takdirde düzensizlik ve 

kargaşa ortaya çıkar. Disiplinsizlik, başıboş hürriyetçilik ancak kargaşayı doğurur. 

Disiplin fikrini anlayabilecek kişi, kendi kendini disiplin altına alabilecek kişidir317. 

Kur’an-ı Kerim, insanlara haddi aşmamalarını ve bozgunculuk yapmamalarını 

öğütler. “Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın. Doğrusu O, aşırı gidenleri sevmez. 

Düzelmişken yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.”318  

 

 

                                                 
313 Lokman, 18. 
314 “Ahlak Yaralarımız”, Büyük Doğu, sayı 16, 31 Birinci Kanun 1943, s. 2. 
315 Müminûn, 3. 
316 İnşirah, 7. 
317 Özlediğimiz Nesil, s.117; Tanrı Kulundan Dinlediklerim, s. 79- 80. 
318 A’raf, 55- 56. 
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  f) Hürriyet 

       f1- Toplum ve Hürriyet 

 Necip Fazıl’a göre, hürriyet şuurunu beşeriyete Eski Yunan öğretmiştir. 

Onlarda hürriyet o kadar ileri bir şeydi ki, köleler, yabancılar, garipler bile hürdüler. 

Fakat bu hürriyet daha çok söz söyleme ve fikir hürriyeti etrafında cereyan ediyordu. 

Köle taşıyacağı eşyayı tespitte hür değildi, fakat dilediğini söylemekte hürdü. Söz 

söyleme ve fikir hürriyeti, beşeriyet hayatında büyük bir merhaledir319. 

 Necip Fazıl’a göre hürriyet, insanlık gereğidir. Fakat bu hürriyet, mutlak 

olmayıp, kayıtlı bir hürriyettir. Ona göre, hürriyet, insan olmanın baş şartı, bir vasıta, 

bir vicdanilik hissidir. Bunun yerine başıboşluk şekline girerse artık kendisinden söz 

edilemez320. Tabii bir şahıs hürriyeti olmalı, fakat bu başıboş bir hürriyet 

olmamalıdır. Hürriyetin aslını ve özünü bilmek gerekir. Sırf hürriyet için hürriyet 

istemek her menfî tesire açık, başıboşluk anlamına gelir321. 

  Vicdan, nefsimizle ruhumuz arasında iki ark lambası gibi bir pırıltıdır. O, 

hakikati görür, alır, mâl eder ve insan sonunda hakikate esir olur322. Hakikate esir 

olduktan sonradır ki, insan gerçek ve büyük hürriyetin ne olduğunu anlar. Allah ve 

resulüne esir olan, hakikat ve hürriyetine ulaşır. Yoksa mücerret ve münhasır, 

hürriyet için hürriyet, ancak hayvanların hürriyetidir323. Hayvanların hürriyetini 

insanlar, insanların hürriyetini de hak ve hakikat sınırlandırır ve bu sınır içindedir ki 

insan, aslî ve hakikî hürriyetin de demek olduğunu anlar324.   

                                                 
319 Sahte Kahramanlar, s. 248–269; Rapor 10/13, s. 227–228. 
320 Ulu Hakan Abdülhamid Han, İstanbul, 1981, s. 444. 
321 Son Devrin Din Mazlumları, s. 96; Sahte Kahramanlar, s.248–269; Rapor 10/13, s. 227–228;  
      İdeolocya Örgüsü, s. 345.  
322 Hesaplaşma, s. 95; İdeolocya Örgüsü, s. 428. 
323 İdeolocya Örgüsü, s. 285–286. 
324 İkinci 101 Çerçeve, İstanbul, 1968, s. 5–6. 
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 Necip Fazıl’a göre, Kudret Sahibinin, ezelî ve ebedî saltanatını inkâra kadar hür 

yaratmasına rağmen, tam ve mutlak irade ve hâkimiyeti altında tuttuğu varlık olan 

insanda, biri serbest bırakılacak ve diğeri esir edilecek iki zıt hüviyet vardır. Bunlar 

ruh ve nefstir325. Ruh, hürriyeti, hakikate esir olmakta bulur. Nefs ise, onu her 

istediğini yapmak manasına alır. Nefsin tanrılık iddiasına kadar isteklerine nihayet 

yoktur. İnsanda İlahî nura perde olarak yaratılan ve büyük marifete ermek için 

mutlaka yıkılması, eğilmesi, çiğnenmesi gereken nefs, nasıl fert planında murakabe 

altına alınması zarurî bir nesne ise, cemiyet planında da, toplum vicdanına fertleri 

bağlayıcı bir mutlakıyet tanınması telkin edici bir keyfiyettir. O halde fert planında 

ruha karşı nefs neyse, cemiyet planında da toplum vicdanına karşı fert odur ve 

mutlaka hakkı eksiksiz verilmek şartıyla sımsıkı bir disiplin içinde bağlı kalması, 

cemiyetin bekâsı noktasından yaratılış kanunu gereğidir. İlkçağlardan beri insanlık 

fert hâkimiyetlerinin esiridir. Bu telakkiler karşısında insanlık yalnız ferdî hürriyetini 

aramıştır. Fertler arası tevazün hürriyeti ve hakkı, adaleti ve eşitliği diye bir fikre 

saplanamadı. Hürriyet için hürriyete talip milletler, kendi kendilerinin esiri olmaktan 

kaçarken, başkalarının esiri olmaya mahkûmdur. Hürriyet bir gaye değil, vasıtadır ve 

gaye bir tarafa bırakılıp vasıta gayeleştirilemez326. 

 

    f2- Dinî Sorumluluk ve Hürriyet  

  Necip Fazıl, hürriyeti İslam Ahlâkçıları ve mutasavvıfların bakış açısıyla ele 

almıştır. O, İslam Ahlâkçılarının sorumluluk yüklenen insanın, bu sorumluluğundan 

mesul tutulabilmesi için hür olması gerektiği fikrine aynen katılmıştır. Ona göre, 

                                                 
325 İdeolocya Örgüsü, s. 399.  
326 Hesaplaşma, s. 71; İdeolocya Örgüsü, s. 428. 
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Allah’ın, Kur’an’da, ”dinde ikrah yoktur”327 fermanıyla doğruladığı ve hakkını 

bahşettiği hürriyet hakikate ermek için, canlıların havaya muhtaç olması gibi, 

vicdanlara vasıta kıymetinden ibarettir ve hakikate erilince, hürriyetin en büyük 

tecellisi, Hakk’a esaretten başka bir şey değildir. Hürriyet, tam bir vicdan istiklali 

yoluna ermektir. Yoksa başıboşluk değildir328.  

 Necip Fazıl’a göre, İslam Tasavvufunda mutasavvıfların, “Hürriyeti isteyen, 

itaati bulmaya yönelsin. Salik itaatin bütün şartlarını yerine getirince hür olur ve 

itaatin emirlerini engel ve yorgunluk olmaksızın yerine getirir. Bu hâl 

peygamberlerin ve sıddıkların halidir. Bu, gerçek hürriyeti temin eder329” şeklindeki 

hürriyet anlayışı Necip Fazıl’ı da etkilemiştir. Ona göre, İslam Tasavvufu, hürriyeti, 

hakka mutlak teslimiyet ve ondan sonra varılan huzur ve itminan diye tariflendirerek 

bu derin sırrı çözmüştür330.  

 Necip Fazıl’a göre, hürriyet, nefs esaretinden kurtulmak, Hakk’a esir ve 

hakikate teslim olmaktır331. Hürriyet tek başına gaye değildir. Belli başlı bir gaye 

etrafında insan ruhunun liyakat ve haysiyet şartıdır. Gayesine bağlandıktan sonra 

insan, başıboşluk manasına hür olmaktan çıkar, gönlüyle esir olur332. Bu hürriyette 

varılan öyle bir esarettir ki, hürriyetin her çeşidi ona kurbandır. Gerçek hürriyet 

yahut hürriyetin gerçek muradı işte budur. İnsanların hürriyetini hak ve hakikat 

sınırlandırır. Onun içindir ki hürriyet, hak ve hakikate, gayeye erişmenin zaruri bir 

şartı olabilir333. 

                                                 
327 Bakara, 256. 
328 İdeolocya Örgüsü, s. 428. 
329 Altıntaş, Tasavvuf Tarihi, s. 103. 
330 İkinci 101 Çerçeve,s. 6. 
331 Rapor 7/9, s. 215-216. 
332 İkinci 101 Çerçeve, s. 5. 
333 Başmakalelerim 2, İstanbul, 1995, s. 268- 269. 
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 İslam Ahlâkında, iyi ve faydalı yöndeki her faaliyette insan hürdür. Kötü 

yöndeki faaliyetlerde, kendisine ve topluma zararlı olacağı ve mutsuzluğa sebep 

teşkil edeceği için mesul tutulmakta ve engellenmektedir334. Necip Fazıl’a göre böyle 

bir engellenme olmazsa, toplum kargaşaya sürüklenir. Her nefsaniyet, hürriyet 

mefhumundan yalnız kendi şahsının nimetlendirilmesini bekler ve karşılıklı şahsî 

ihtiraslar çatışınca bir başıboşluk olur335.  

  

3)  İNSAN HAKLARI 

 Necip Fazıl’a göre, insanın insan olması bakımından doğal hakları vardır. 

İnsanın bu hakları kullanmasına engel olunamaz. Ancak bu haklar sınırsız değildir. 

İnsan, toplumsal bir varlık olması sebebiyle, toplumun menfaatinin de gözetilmesi, 

fert ve cemiyet ilişkisinin dengede tutulması gerekir. Ne ferdin hakkı toplum 

tarafından ihlal edilecek, ne de toplumun düzensizliğine ve karmaşasına sebebiyet 

verebilecek sınırsız fert hakkı olacaktır. Fert ve cemiyet arasındaki denge korunmak 

zorundadır336. 

 

 a)  Hürriyetleri Kullanma Hakkı 

    a-1) Fikirleri Açıklama Hürriyeti: Necip Fazıl’a göre, insan akıllı bir varlık 

olarak onun düşünmesi kadar doğal bir durum olamaz. Bununla birlikte bu 

düşüncesini açıklama ve yayma hakkı insanın en tabi hakkıdır. Fakat insanın bu 

hakları hiçbir zaman sınırsız değildir ve bu husus başkasının hak ve hukukuna 

tecavüz hakkını vermez.  

                                                 
334 Hayrani Altıntaş, İslam Ahlakı, Ankara, 1999, s. 113. 
335 Başmakalelerim 2, s. 9; Çerçeve 3, s.237. 
336 Sahte Kahramanlar, s. 248–269; Rapor 10/13, s. 227–228; İdeolocya Örgüsü, s. 345. 



 128 

 Ona göre hürriyet, insan olmanın baş şartı, bir vasıta, bir vicdanîlik hissidir. 

Fakat insanın en doğal hakkı olan hürriyet hakkı mutlak olmayıp, kayıtlı bir 

hürriyettir. Hürriyetler, bazı şartlarla kayıtlanmıştır. Bu fert ve toplumun birbirlerinin 

haklarını ihlali engeller. İçtimaî dengeleri bozacak şekilde, sınırsız ve başıboş bir 

fikir açıklama özgürlüğü düşünülemez. Aksi takdirde toplumda çatışma ve karmaşa 

meydana gelir. Bunun için iyi ve doğru yönde olan fikirler açıklanmalıdır.337  

        a-2)Din ve Vicdan Hürriyeti: Necip Fazıl, insanın din ve vicdan hürriyetine 

sahip olduğunu ifade etmiştir. Ona göre, Kur’an-ı Kerim, “Dinde zorlama yoktur. 

Hakikat, iman ile küfür apaçık meydana çıkmıştır338” mealindeki ayetle bu husustaki 

zorlamayı açıkça yasaklamıştır. İnsanın yaptıklarından sorumlu tutulabilmesi için de, 

canlıların havaya muhtaç olması gibi, insanın vicdan hürriyetine sahip olması 

gerekmektedir. Aksi takdirde bir sorumluluktan da bahsedilemez. 

 İnsanlar mensubu oldukları dinin gerektirdiği hususlarla ilgili düşüncelerini, 

diğer din ve inançların kutsiyetlerine tecavüz etmemek kaydıyla açıklama hakkına 

sahiptir.339 

 

b) Şahsın Hak ve Hukukuna Riayet 

 Necip Fazıl, Büyük Doğu idealinde, fertlerin hakkını, onlardan daha fazla 

düşünen bir sistemi tasavvur etmiştir. Baş Yüce ve Yüceler Kurultayı, Hakk’ın 

hizmetinde olup, halkın kölesi olacak ve onlara hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. 

Her ferdin hakkı bu mefkûrede koruma altına alınmıştır. Her fert, haksızlığa düştüğü 

bir durumda, kurulacak “Halk Divanı”nda, hakkının teslim, tesbit ve takibi için her 

türlü salahiyete sahip olacaktır. Halk, haklı olduğu mevzuda devlet başkanını bütün 
                                                 
337 Çerçeve 3, s. 206. 
338 Bakara, 256. 
339 İdeolocya Örgüsü, s. 428. 
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hükümetiyle beraber herhangi bir ferdinin huzuruna çıkarıp hesap vermeye ve yol 

göstermeye memur bir fert hakkına sahiptir. Burada ferdin hakkı devlet eliyle 

koruma altına alınmış ve fert hak ve hukukuna büyük önem verilmiştir.340 

                               “Ümmet ki, kuvvetlide zayıfın hakkı hapis; 

Bu ümmeti, Yüce Hak, asla eylemez takdis.341” 

 

  c) Kadın Hakları 

 Necip Fazıl, kadın haklarına vurgu yapmıştır. O, kaba softa diye isimlendirdiği 

İslâm’ın hikmetini ve özünü anlamayan kişilerin, İslâm adına yaptıklarını 

zannederek, dinin özünde olmayan hususlarla kadının haklarını kısıtladıklarını ifade 

etmiştir. Ona göre, kadını kafes arkalarına ve haremlere hapsetmek, hiç kimsenin 

karşısına çıkarmamak ve topuğundan saçına kadar simsiyah bir torba içine sokup 

öylece ve bir an için, cemiyet koridorundan geçirivermek, İslâmî ölçü ve gereklerin 

emrettiği bir iş değildir. Asırlar boyunca toplumda kadının içinde bulunduğu hâlini, 

dinî vecd ve idrakten mahrum ham ve kaba softaların eseri diye mütalaa etmek ve bu 

halden İslâmiyet’i tenzih etmek lazımdır. 

 Ona göre, şer’î ölçülere bürülü olarak kadın, İslâm cemiyet ve beldesinin büyük 

meydanında ve her türlü iş ve faaliyet sahasında bütün nazarlara açık bir edep ve 

ismet heykelidir. İslâm, kadına içtimaî vazifeleri yasak etmemiştir342. Kadını cemiyet 

meydanından soyutlamak ve ortalık yerde bir meta olarak görülmesi gibi birbirine zıt 

iki bâtıl telakki arasında belli edep ölçüleri içinde içtimaî hüviyetiyle heykelleştirip 

cemiyet meydanına dikmek gerekmektedir. 

                                                 
340 Aynı eser, s. 304- 306. 
341 Nur Harmanı, s. 192. 
342 İdeolocya Örgüsü, s. 139-140. 
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 Necip Fazıl’a göre, toplumların buhranlarının, kadına gereken değerin 

verilmemesinden iki zıt kutup arasına terk edilmesinden kaynaklanır. Kadın, 

cemiyete kaybettiği dünyayı, unuttuğu imanı ve yeşili çöle çevirdiği cenneti ihtar 

eder. Bu değerler geri alınmak isteniyorsa, kadını yeniden keşfetmek gerekir. Kadın 

ne zaman müşfik ve bilge ana olursa, dünyaya o zaman nizam gelir. 343 

 Necip Fazıl, kadın ve yetim hakkını İslâm Ahlâkının düsturu dediği şu 

mısralarla ifade etmiştir: 

                         “İki zayıfın, size hakkını haram ettim: 

Biri desteksiz kadın, biri kimsesiz yetim...344” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
343 Aynı eser, s. 369- 370. 
344 Nur Harmanı, s. 192. 
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C) SOSYAL YAPI 

 

1. TOPLUMUN RUHU 

    a) Toplumun Genel Durumu ve Meseleleri  

 Necip Fazıl düşünce sisteminde, toplum denilince Türk toplumu ele alınmıştır. 

O, Türk toplum yapısını inceleyerek, toplumun bir buhran yaşadığını ve toplumda bu 

buhrandan kaynaklanan sorunların olduğunu ileri sürmüş ve bu sorunlardan, 

sıkıntılardan kurtulma yollarını ortaya koymaya çalışmıştır. Necip Fazıl, özellikle, 

Türk toplumunun, kültürüyle, değerleriyle darmadağın bir hâlde kendisine 

yabancılaştığına; taklitçilik, satıhçılıkla oyalandığına; toplum içinde yeni nesilleri 

doğruya yönlendirecek mütefekkirlerin bulunmayışına; toplumun ahlâkî bozgun 

yaşadığına ve toplumda fikir eksikliğinin olduğuna işaret etmiştir.  

 a-1) Batı Hayranlığı ve Taklitçiliği: Necip Fazıl, toplumun kendi öz kökünden 

koparak Batı’ya büyük hayranlık duymasını ve sonunun nereye varacağını 

düşünmeden Batı’yı taklit etmeye çalışmasını, toplumun içinde bulunduğu buhranın 

sebepleri arasında görmüştür. Ona göre, Doğu’dan fışkırmış, Doğu’nun gerçek 

ruhuna ermiş, Batı’ya doğru yürütmüş, neredeyse Batı’yı devirecek hale gelmiş, 

sonra içinde bulunduğu hikmeti anlamadan yaşamaya başlamış ve sonra doğan, 

gelişen Batı’nın saldırışları önünde topyekün Doğu’yla beraber gerilemiştir345. 

  Türk toplumu, buhran döneminde yönünü Batı’ya dönmüş, her şeyi Batı’da 

sanmış, Batı’dan beklemiş, kurtuluşu Garp taklitçiliğinde ve öz kök alakasızlığında 

zannetmiştir346. Bir zamanlar her şeyi Batı’ya öğretenlerin torunları olan Türk, 

Batı’yı kendisinden üstün sanmıştır. Doğu’yu hor görmüş, Doğu’ya yönelmeyi de 

                                                 
345 İdeolocya Örgüsü, s. 72- 73. 
346 Başmakalelerim 2, s. 37. 
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gerilik olarak nitelemiştir. Zaten Batı da, Türk’e hep ters yönden bakmış, onu 

mazisinden, kültüründen, örf, adet ve ananelerinden, tarihinden koparmaya çalışarak 

benliğini adeta unutturmuştur347.  

 Avrupa ile her münasebetinde, maketi ve kopyası Türk’te, aslı ve hakikati 

onlarda kalmıştır348. Sonuçta içine millî benlik katılmamış her taklit hareketinde 

olduğu gibi, yabancı medeniyetler önünde körü körüne teslim olunmuştur349. 

 Türk milletinin buhranının ilk büyük devresinde baş illeti ham ve kaba softalık 

iken, ikinci büyük devresinde de körkütük hayranlık, şaşkınlık olmuştur350. Buhranın 

ilk devresinde, nasıl İslâmiyet’in vecd ve aşkı yerine, kabuğuna ve dış şekillerine esir 

olunduysa, ikinci devresinde de, Batı’nın mahrem noktalarını görmeden ve oluş 

sırlarına eremeden yine kabuğuna ve dış şekillerine esir olunmuştur351.  

 Necip Fazıl, taklit ve hayranlığın toplumda nesiller arasında uçurumlar 

meydana getirdiğini, cemiyetin dününü, hâlini ve yetişen yeni neslin durumunu üç 

katlı bir ev motifinde izah etmiştir352. Burada ona göre, Batı taklitçiliği sebebiyle 

toplumun öz kök ve kültürel değerlerinden uzaklaşması neticesinde nesiller arasında 

beklenmedik bir uçurum ve tezatlar yaşayış şekillerine kadar kendini göstermiştir. 

Artık dallar köke bağlı değildir. Kökten ayrı, köke benzemeyen dallar ortaya 

çıkmıştır. Taklit ve hayranlık, kendi öz soyunu inkâr etmek artık yeni neslin özelliği 

arasına girmiştir. Halbuki kökünü beğenmeyen dal ve dalını beğenmeyen meyve, 

daha olmadan çürüyeceğini çok iyi bilmelidir.353  

                                                 
347 İdeolocya Örgüsü, s. 77- 83. 
348 Kafa Kağıdı, s. 167. 
349 Çerçeve 2, s. 224. 
350 İdeolocya Örgüsü, s. 10- 11. 
351 Aynı eser, s. 56- 57.  
352 Bkz. “Ahşap Konak”, Hikayelerim, İstanbul ,1999. 
353 Çerçeve, s. 19. 
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 a-2)Mütefekkir Eksikliği: Necip Fazıl, İslâmiyet’i temsil eden Türk milleti 

adına gerçek bir mütefekkirin çıkmayışının ve din adına yaptıklarını zanneden, 

hâlbuki onun hikmetini anlamayan kimselerin yeniliklere karşı çıkması neticesinde, 

geri kalınışın toplumda sıkıntılar meydana getirdiğini ileri sürmüştür. 

  Ona göre, Doğu’ya aslî rengini veren ve Doğu ve Batı hesaplaşmasında, 

Doğu’nun temsilcisi olan Türk milleti, Osmanlı İmparatorluğu’ndan önce, dünyanın 

yaratılışından evvelki feza gibi, belki başsız ve sonsuz, fakat kalıpsız ve ifadesiz, 

hususuyla henüz ruhunu kubbeleştirememiş mücerret bir hareket kaynaşmasından ve 

tarihin ezelî karanlığı içinde, pırıl pırıl bir akıştan başka bir şey değildir. Türk, belli 

başlı bir mekâna bağlı olarak, belli başlı zamanını, birkaç küçük örnek bir tarafa, 

Osmanlı İmparatorluğu’yla beraber yaşamaya başlamıştır354. Ne var ki Türk, maddî 

hamle, iş ve hareket çerçevesinde örnek ve rakipsiz millet olarak temsil ettiği 

İslâmiyet’in, doğrudan doğruya fikir ve hikmet kutbunda, saf ve büyük tefekkür 

planında bir türlü doğurucu, oldurucu olamamıştır. İslâm yazı çizgilerine Yesari’nin, 

İslâm mekân ölçüsüne Sinan’ın, İslâm ses terkibine Dede’nin, tahassüs kumaşına 

Yunus Emre’nin eklediği yüzde yüz şahsî, millî, hususi unsurlara rağmen, doğrudan 

doğruya saf ve büyük tefekkür planında ve basit nas ezbercileri, kâtipler, usulcüler 

dışında, içimizden bir Şeyhi Ekber, bir İmam Rabbani, bir İmam Gazali gibi büyük 

ve saf bir mütefekkir çıkmamıştır355.  

 Kâinatın tek kurtarıcı sistemi olan İslâm’ı bütün saffet ve asliyetinden 

uzaklaştırarak vecd ve aşkını kaybetmiş ve meydanı gerçek din hikmetlerine nüfuz 

edememiş, nefsaniyetini din olarak ileriye sürmüş, akla gereken değerin verilmesinin 

bizzat dinin buyruğu olduğunu kestiremeden, topyekün her şeyi yasak bilmiş ve sırf 

                                                 
354 İdeolocya Örgüsü, s. 69- 71. 
355 Aynı eser, s. 72- 73. 
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bu sebeple bütün tarihi felaketlerimize yol açmış içten, bozucu sıfatıyla “ham yobaz 

ve kaba softa” toplumun içinde bulunduğu sıkıntıların ve buhranların sebeplerinden 

biri olmuştur356.   

 Ona göre, Batılıya ait Rönesans hamlesindeki sır ve hikmet çözülememiştir. 

Batı’nın, madde âlemine seyislik hüneri kazanmaya başlaması üzerine korkunç 

bozgun çığırı başlamış ve ortalıkta, ne Doğu’yu bilen, ne de Batı’yı anlayan hiçbir 

tefekkür zümresine rastlanmamıştır357.  

 a-3)Ahlâkî Bozulma: Ona göre, ahlâkın bozulmasıyla toplumda da çözülmeler 

başlamıştır. Çünkü ahlâk, herhangi bir fayda mevzuunda insan iradesini hayra 

yöneltecek tek müessir olduğuna göre, bu ana müessir üzerinde herhangi bir 

bozulma, artık başka şubelerdeki bozulmaların, o şubelere mahsus çerçeveler 

içindeki düzeltilmesini imkânsız kılmıştır. Bir cemiyette topyekün ruh ve ahlâk 

davası bütünleşmeden, herhangi bir idarî, içtimaî, iktisadî, dudağındaki çatlaklara 

pomat sürmekten farksız olduğu için toplumun buhranı, ahlâk bozgunuyla birlikte 

artmıştır358. 

 Ona göre, toplumu ilk önce ham ve kaba softalık yere sermiş, sonra körü 

körüne taklitçilik ve hayranlık bağlamış ve daha sonra kopyacılık zehirlemiştir. Bu 

ahlâkın öz kaynağını yıkanlar tarafından, kendi içinden yeni bir ahlâk telakkisi 

getirilememesi ve en sonra da iman ve ahlâk kaynaklarıyla toplumun arasının 

büsbütün açılması ahlak bozgununu hazırlamıştır359. 

  

 

                                                 
356 Aynı eser, s. 180. 
357 Hitabeler, s. 256. 
358“Tanrı Kulundan Dinlediklerim”, Büyük Doğu, S. 15, 24 Birinci kanun 1943, s. 5. 
359 İdeolocya Örgüsü, s. 97- 98. 
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   b) Toplumsal sorunların Çözüm Yolları 

 b-1)Aslî Ruha Dönmek: Necip Fazıl, toplumun içinde bulunduğu buhran ve 

sıkıntılardan kurtulabilmesi için, Batı hayranlığı ve taklitçiliğinden kurtularak, öz 

köke bağlanmanın ve aslî ruha yani İslâm’ın özüne, aslına dönmenin zaruret 

olduğunu ileri sürer.  

 Ona göre, yapılması gereken, kendi aslî ruhuna dönmek, onu bütün asliyet ve 

saffetiyle ihya etmek, yeni zaman ve mekâna tatbik etmek, Doğu ve Batı dünyaları 

arasındaki sırra ermek ve Batı insanına bile, muhtaç olduğu tedbiri ilan ve çektiği 

buhran içinden nasıl sıyrılacağını ihtar etmek360, tarihini iyi araştırarak hataları ve 

doğrularını ortaya çıkarmak, dinin inceliklerini ve safiyetini anlayarak, onu yanlış 

anlayanlara karşı korumak, taklitçilikten uzak durmaktır361. 

 b-2)Gerçek Mütefekkir ve Fikir : Necip Fazıl, toplum içinde düşüncenin 

gelişmesinin, saf ve gerçek bir mütefekkirin ortaya çıkmasının, toplumu, içinde 

bulunduğu buhrandan çıkaracağı düşüncesindedir362. Ona göre, Türk fikir hayatında 

en büyük felaket, dünyayı topyekün mana çerçevesi içine alabilecek bir seviyeye 

yükselememek, nefs ve kâinat muhasebe ve mukayesesine yanaşamamak yüzünden 

olmuştur363. Toplumun içinden çıkacak saf ve büyük bir mütefekkir ve kurtarıcı, ruhu 

kalkındıracak, maddeyi ruh emrinde süsleyecek ve ulvî nizamı bozucu her şeyi yerle 

bir edecek, silip süpürecektir. Arayıp bulamadığının İslâm’da olduğunu 

mahyalaştıracak, Batı adına sadece müsbet bilgiler ve aklın maddeyi fethetme 

hakkından başka hiçbir şeye değer vermeyecek bu kurtarıcı, İslâm’ın bütün saffet ve 

                                                 
360 Hitabeler, s. 192. 
361 Tanrı Kulundan Dinlediklerim, s. 203. 
362 Çerçeve 2, s. 142. 
363 İdeolocya Örgüsü, s. 518. 
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asliyeti içinde gerçek temsilcisi ve onun bugünkü ve yarın ki dünyaya tam hâkim 

tatbikçisi olmaktan başka bir hüviyete sahip olmayacaktır364. 

 Ona göre, Türk toplumunun ne yola, ne madene, ne buğdaya, ne silaha ihtiyacı 

vardır. İhtiyacı olan şeylerin başında fikir gelmektedir. Fikir olunca bunların hepsi 

olur. Bugüne kadar toplumun başına gelen felaketler fikirsizlikten gelmiştir. Toplum 

fikirsizliğini idrak ettiği gün, her şeyi idrak ve her çareyi elde etmek imkânına 

erecektir. Toplumu, hakikî mefkurevî hayata kavuşturmak için, İslâmiyet’i her 

zaman ve mekâna tatbikinden alı koyan, dini kendi nefsaniyetine tabi kılan, vecdsiz, 

idraksiz ve nasipsiz kabuk ezbercisinden, köksüz ve taklitçilik zihniyetinden ve 

fikirsizlik halinden kurtarmak lazımdır365.  

 b-3) Ahlâk ve Huzur: Necip Fazıl, ahlâkın bozulmasıyla toplumun da 

bozulmaya başladığını, bu olumsuz durumdan kurtulmak için toplumun üstün ahlâkla 

vasıflanmasını sağlamak gerektiğini ve bu üstün ahlâkın da İslam ahlâkı olduğunu 

ifade etmiştir. Ona göre, Türk toplumunun, olmuş ve olabilecek ahlâk kaynağı İslâm 

ahlâkıdır. Türk, bir zamanlar ne olduysa bu ahlâk sebebiyle olmuş ve ne olmadıysa, 

bu ahlâkı gölgelendirmek ve sonra büsbütün karanlığa gömmek yüzünden 

olamamıştır366. 

 b-4) Fert ve Toplum Bütünleşmesi: Necip Fazıl, fert ve toplum bütünleşmesi 

halinde, ikisinin de haklarını birbirlerine teslim edecek bir cemiyet tasavvurunu, 

insanoğlunun içindeki bunalımdan kurtulabilmesi için gerekli görür. Necip Fazıl’a 

göre fertte, onu bozan, günahkâr yapan, Allah’tan uzaklaştıran, maddeye ve şeytana 

doğru çeken bir nefs varsa, toplumu da fenalıklara, çözülmelere, buhrana sürükleyen 

bir nefs vardır. İnsanoğlu nefsine kapılarak, bencilliğe düşerek, faniye, kötüye 
                                                 
364 Hitabeler, s. 179- 180. 
365 İdeolocya Örgüsü, s. 490- 492. 
366 Aynı eser, s. 99; Türkiye’nin Manzarası, İstanbul, 1973, s. 135. 
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kapılarak nasıl ve niçin bedbaht olmuşsa, cemiyet de aynı sebeplerden ötürü bozuk, 

huzursuz, çaresiz ve zavallı bir halde düzenli, mutlu bir cemiyet olmaktan 

uzaklaşmıştır367. 

 Necip Fazıl’a göre, içtimaî benlik ve birlik duygusunun sömürülüp yok 

edilmesi, fertler arasındaki bağların çözülmesi ve her ferdin kendi başını kurtarmaya 

mecbur bırakılması cemiyetin oluşmasına engel olur. Nefs kaygısı yüzünden 

herkesin kendisini düşünür olması, içtimaî bütünlük hassasiyetini ortadan kaldırır. Bu 

hale gelmiş toplumlarda fertler, kendilerine bir zarar gelmedikçe hadiseyi 

benimsemez ve umursamaz. Böylece fertte millî vicdan ve cemiyet ruhu ortadan 

kalkar368. Buna karşılık Necip Fazıl’ın ideal, mefkûreci ahlâkında ise hiçbir hasis 

nefs kaygısına yer yoktur. Ya cemiyetle beraber ferdin de kurtulması yahut birlikte 

viran olması vardır.369. 

 Necip Fazıl, Türk toplumunun edebiyat, sanat, fikir, ilim ve başlıca değerlerine 

toptan bir bakış yapar. Ona göre; “bu cemiyetin dinî mizacı Süleyman Çelebi’de, 

derinlik ve olgunluğu Mevlana’da, mavera humması Yunus Emre’de, kahramanlık 

hayali Battal Gazi’de, aksülamel, tepki ve isyan psikolojisi Köroğlu’da, nükte ve 

hicvi Nasrettin Hoca’da, halk duygu kumaşı Karacaoğlan’da, hassasiyet cevheri 

Fuzuli’de, eda ve estetik ruhu Baki’de, kuru mantık ve aklı Nabi’de, belagat ve 

hırçınlığı Nefi’de, şive ve zarafeti Nedim’de, irfan ve inceliği Şeyh Galip’te, usul ve 

sistemi Kâtip Çelebi’de, mavera görüşü İbrahim Hakkı’da, dekor zevki Yesari’de, 

plastik fikri Sinan’da, fonetik fikri Dede Efendi’de aranmalıdır370”.  

 

                                                 
367 İdeolocya Örgüsü, s. 428. 
368 Başmakalelerim 3, İstanbul, 1993, s. 93-94; Türkiye’nin Manzarası, s. 126-128. 
369 İdeolocya Örgüsü, s. 521-522.        
370 Ahmet Kabaklı, Sultanü’ş Şuara, (Necip Fazıl ile sohbetler), s. 182-183. 
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2) İDEAL TOPLUM 

  Necip Fazıl, tasavvur ettiği Büyük Doğu mefkûresinin temelinde mutlu, 

huzurlu ve ideal bir toplum oluşturmayı düşünmüştür. Siyasî düşüncelerinde, devlet 

tasarısında bu yönde özgün fikirler ileri sürmüştür. O, ideal bir toplum meydana 

getirebilmek için, “nasıl bir cemiyet kurmalıyız?” sorusunu kendisine sormuş ve bu 

soruya, “dünyaları ve öteleri asma köprüyle bağlayan ve iki tarafın hakkını veren 

üstün ve hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, hemen ölecekmiş gibi ahiretini düşünen 

cemiyet” cevabını vermiştir371.   

 Necip Fazıl’a göre, özlenen toplum, fertleri ile, fertlerin birbirleriyle sağlıklı 

ilişkileri ile, insanlardaki eşitlik, adalet ve yardım duyguları ile donanmış 

olmalıdır372. Ona göre; “nerede o diyar ki geniş, hayal âlemi kadar geniş ve düz, cam 

sırtı gibi düz ve temiz, güvercin kanadı derecesinde temiz yollarında, uzun boylu, nur 

yüzlü, sade kılıklı, zarif edalı, maddeleri ve ruhları mamur insanlar dolanır. Bu 

insanlar maddi ve manevi manada birbirleriyle kakışmaz, çekişmez, sövüşmez. Bu 

insanlar birbirlerini kıskanmaz, birbirlerinin zararına beslenmez, birbirlerine 

faydasız gözle bakmaz. Bu insanlar “politeknik” talebesi gibi aynı dogmalara inanır, 

tespih taneleri gibi aynı dizide sıralanır, duvar tuğlaları gibi aynı yükselişe omuz 

verir. Nerede o diyar ki içinde, ceza ve hukuk mahkemeleri sayısınca güzellik, iyilik 

ve doğruluk mahkemeleri çalışmakta ve üstün müeyyidelerini haykırmaktadır. O 

diyar ki fertleri, hayvan ve nebat hürriyetine zıt olan insan hürriyetiyle hürdür. İnsan 

hürriyeti ki insanın, kendi eli ve iradesiyle hürriyetini tahdit ettiği vakit doğar ve 

kimseye ferdiyet, hürriyet lafını ettirmez. Herkes, herkesi aşkın bir kanuna esir ve 

kimse başıboş değildir. Nerede o diyar ki idrak soyluları, ilim adamları toplumda 

                                                 
371 Sahte Kahramanlar, s. 311-314. 
372 Aynı eser, s. 46-47. 
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saygın bir yer tutar. Nerede o diyar ki, köy, toprak, şehir, insan, eser, dava, her 

unsuru, en iyi şairin en güzel manzumesi gibi, lisan, vezin, kafiye, ahenk, mana 

halinde emsalsiz bir düzene bağlıdır”373. “Bu diyar dışımızda değil, içimizdedir ve 

bulmanın değil, aramanın mevzuudur374”.  

  Necip Fazıl, ideal bir toplum için, her topluma düşen bazı görevlerin olduğunu 

belirtmiştir. Toplumların mutlu olabilmesi için tespit ettiği bazı şartlar şunlardır:  

 a) Toplumlar, kendi varlık ve mutluluk sebepleri denebilecek nefisleriyle bir 

hesaplaşma içine girmelidir. Bu hesaplaşmayı bütün çap ve yönleriyle yapmaktan 

kaçmamalıdır.  

 b) Toplumlar, karmaşa içindeki bir dünyada istikballeri için hesaplar 

yapmalıdır. 

 c) Toplumlar, gerçekte var olan, ancak insanlık tarafından henüz bilinmeyen ve 

insanlığa fayda getirecek birçok keşif ve icatları araştırmada mücadelesini 

sürdürmelidir. 

 d) Toplumlar, yaşanmaya değer hayat şartları uğrunda kendi insanı ve bütün bir 

insanlık için düşünmeli ve çareler üretmelidir375.  

 Necip Fazıl, Baş Yücelik devleti eliyle gerçekleştirmek istediği ideal toplumu, 

Baş Yücelik emirleriyle şekillendirmeye çalışmış ve bununla aslında ideal bir İslâm 

toplumu meydana getirmeyi amaçlamıştır. Bu ideal toplum yapısını genel hatlarıyla 

şu şekilde ortaya koymuştur376: 

 a)İçtimaî ve İktisadî Düzen: Toplumun ihtiyaçlarını karşılayamayan, bir 

yönüyle muhakkak eksik olan, ya ferdin hakkını cemiyete yediren ya da cemiyetin 

                                                 
373 Çerçeve 2, s. 24. 
374 “1001 Çerçeveden” Büyük Doğu, 17 Mart 1944, sayı 23, s. 2; Çerçeve, s. 216. 
375 İdeolocya Örgüsü, s. 280. 
376 Aynı eser, s. 209. 
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hakkını gözetmeden fertlere geniş haklar veren içtimaî ve iktisadî mezhepler yerine, 

bu mezheplerin, bütünü kucaklayamayan ayrı ayrı ve parça parça hakikatlerini bir 

araya getiren ve onların arayıp da bulamadığı toplum ve fert arasındaki dengeyi 

ortaya koymak gerekmektedir. Bu da İslâm inkılâbıyla gerçekleşebilir. İslâm, bir 

taraftan şahıs hürriyeti ile fertlere, diğer taraftan başıboş fert hürriyetinin önüne 

geçerek cemiyete haklar tanımaktadır ve toplumun menfaati için gayret gösteren 

gerçek ve üstün münevverler dışında her türlü sınıf ayrımı ortadan kaldırmaktadır. 

Ferdi mülkiyet hakkı İslâmiyet ile kemale ulaşırken, aynı zamanda sermayenin tek 

elde toplanmasının önüne geçilerek, toplumda bu mülkiyetlerin bir ur haline gelmesi 

engellenmektedir. 

 Bu toplumda küçük çocuklar, geçkin ihtiyarlar ve ağır hastaların dışında, işsiz, 

içtimaî faaliyetsiz, tek fert yoktur. İslâm inkılâbının cemiyetinde fert için iş 

bulamamak ve nefsiyle cemiyete faydalı olmamak diye bir husus söz konusu 

değildir. 

 Bu idealde devlet, o nisbetle iş sahası açmakla mükellef bir teşkilattır ki onun 

başlıca vazifesi, mevcut işe işçi bulmak değil, öncelikle mevcut olması gereken işi 

bulmak ve sonra ona işçi devşirmektir. Devlet, bir taraftan şahsî teşebbüslere imkân 

hazırlarken, diğer taraftan bu girişimlerin dağınık olarak merkezileştiremeyeceği 

kıymet ve kudret tasarrufunu içtimaî iradeye bağlıyarak tekleştirmek hikmetini 

güder. Dolayısıyla devlet, iş ve içtimaî faaliyeti ya görmek, ya da göstermekle 

mükellef olacaktır. Böylece cemiyette, doğrudan doğruya cemiyet zararına faaliyetler 

bir tarafa, dilencilik, miskinlik, istismarcılık, mirasyedicilik, beyzadelik, ağalık gibi 

her türlü parazitliğe kesinlikle hayat hakkı olmayacaktır. 
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         b)Gençlik: Necip Fazıl, bunlarla birlikte, yetişmeleri için büyük gayret sarf 

ettiği ve niteliklerini sıraladığı yeni nesli de tasvir etmeye çalışır. Ona göre özlenen 

neslin vasıfları şunlardır: 

 b1)Aşk: Vecd ve aşkla yanmanın vasfıdır. Bu nesilde hak ve bâtıl yönleriyle 

aşk olması lazımdır. Aşkın esası Hakk’a olan aşktır. Fakat bâtıla olan aşkta bile, o 

aşkın sağladığı bir hayatiyet vardır. Toplumların başına ne geldiyse aşklarını 

kaybetmekten gelmiştir. Romalıların yıkılışı ile ilgili bir eserde “Aşklarını kaybettiler 

ve kaybolup gittiler!” denmektedir. Buradaki aşk Hakk’a ait aşk değildir. Fakat bâtıl 

da olsa aşk sahibi olduğu devirlerde, ideal büyük nizamın en güzel örneğidir. 

Allah’ın aşksız adama ve cemiyete rızası yoktur. 

 b2)Sır İdraki: Bu aşkın içinde, aşkın tayin ettiği, sır idrakiyle duymanın bir 

vasfıdır. Kuru mantık, kuru akıldan, satıh idrakten kurtulup, vakıaların içine nüfuz 

etmek ve derin idrake ulaşmak gerekmektedir.  

 b3)Nefs ve Kâinat Muhasebesi: Yeni nesil her yönüyle, geçmişiyle geleceğiyle 

kendini ve kâinatı muhasebe etmelidir. Bu nefs ve kâinat muhasebesi ile düşünmenin 

vasfıdır. Batılı, nefs muhasebesi olmayan insana, gerçek mütefekkir gözüyle bakmaz. 

Necip Fazıl, “Muhasebe” adlı şiirinde nefs muhasebesini şöyle ifade eder: 

                                  “Tırnağı, en yırtıcı hayvanın pençesinden, 

                            Daha keskin eliyle, başını ensesinden, 

                                    Ayırıp o genç adam, uzansa yatağına; 

                                   Yerleştirse başını, iki diz kapağına... 

   Soruverse: ben neyim ve bu hal neyin nesi? 

Yetiş yetiş ey ulvi varlık muhasebesi!377” 

                                                 
377 “Muhasebe”, Çile, s. 403. 
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 b4)Eşya ve Hadiselere Hâkimiyet ve Gözükaralık: Bu, cesaret ve onun tam 

ifadesi olan şecaattir. Neslin, içinde bulunduğu yılgınlık psikolojisinden kurtulması 

ve aklın eşyayı fetih gücünün farkına varmasıdır. 

 b5)Fedakârlık ve Disiplin: Öncelikle nefisten fedakârlık yaparak, nefsi disiplin 

altına sokma ve ileriye atılmanın vasfıdır. 

 b6)Merhamet: En derin merhamet içinde en keskin şiddet seviyesine ermenin 

vasfıdır. O, her kıymetli şey gibi gizlidir. 

 b7)Samimilik: Peygamberin ahlâkıyla ahlâklanmanın ve başka bir yol 

tanımamanın vasfıdır. 

 b8)Zarafet: En nadide zevk ve estetikle süslenmenin ve dış âlemi süslemenin 

vasfıdır. Bu, İslâm’ı, zarafet, estetik, zevk ve dış dünyayı süslemekle temsil etmektir. 

“Bâtınını öyle imar edeceksin ki, dışında kıymet kalmayacak; dışını da öyle 

bezeyeceksin ki, batının süslü perdesi olacak”. 

 b9) Aksiyon: Büyük aksiyon dehasıyla işe ve hamleye girişmenin vasfıdır. 

         b10) Sahabeyi örnek almak378.  

 Ona göre özlenen bu yeni nesil, “ne dünü beğensin, ne de bugünden tiksinmede 

devam etsin. Modelini saadet devrinde bulsun. Yepyeni bütün dünyaya hâkim bir 

ülkü sahibi, her şeyin hesabını veren bu büyük nesil, evvela bu dünya ve nefs 

muhasebesine sahip olsun379”. 

 Ona göre, bütün bunlardan sonra da Doğu ve Batı’nın bütün hesabını yapmış 

olarak, iki tarafa da hak ve haksızlıklarını bildirici, ilk ve üstün bir idrak sahibi380 

olan bu ideal gençlik, her iki tazeliğin bir arada bulunduğu senfonik bir ahenk 

olacaktır. Dolgun bir nabız gibi ruhî adalesinin çarptığı ve bu ateşe maddesinin de 
                                                 
378  Özlediğimiz Nesil, s. 105- 120. 
379  Konuşmalar, 194-195. 
380  Büyük Doğu Dergisi, S.  4, s. 6. 
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refakat ettiği ideal gençlikte, madde ve ruh tazeliği bir aradadır. Yoksa madde 

tazeliği ruh tazeliğinden uzak kaldı mı bir posadan ibaret kalır381. 

 c) Köy ve Köylü: Bu idealde köy, kasabalar, şehirler ve nihayet büyük 

metropolislerde, cemiyetin maddî ve manevî iptidaî madde kaynağını belirtir ve bu 

bakımdan birinci derecede bir kıymet ve ehemmiyet arz eder. Bu, köylüye, şehrin en 

ileri ferdiyle eşit seviyeye yükselip onu fethedici yolları açık bırakacak ve şehirliye 

de köyün manasını unutturmayacak bir nizamdır382.  

 Bu idealde köy davasının üç hedefi vardır: Birincisi, köylüyü okutmak, terbiye 

etmektir. Bu, her köyde, genç ve aşk dolu terbiyecilerin elinde, iman ve ahlâk 

keyfiyetiyle, köylünün ruhunu ve kafasını imar etmektir. İkincisi, köylüyü 

güzelleştirmek ve sağlamlaştırmaktır. Bu da ancak birinci imar hedefi yerine 

getirildikten sonra gerçekleştirilebilir. Üçüncüsü ise, köylüyü zenginleştirmek ve 

refah içinde yaşatmaktır. Yine birinci hedefe bağlı olan bu imarda, esaslı bir merkezî 

ve iktisadî planla gerçekleşebilir383. 

 d)Şehir: Bu inkılâp, milyonluk kitlelere, ruhî, harsî, içtimaî, iktisadî, idarî, 

siyasî, fennî, en ileri merkez teşkil edecek olan büyük metropolislerin yapıcısı 

olacaktır. Bu metropolislerde sokaklar, meydanlar ve bütün genel alanlar, salim zevk 

ve temizlik ölçüsüyle pak ve güzeldir. Bunlar, ruhî ve maddî yapısıyla nurlu, heybetli 

ve süslü mekan ölçüsüdür. Şehirlerde, hudutsuz tenzih ruhunun mekanı olan mabet, 

nihaî derecede sade; İslâm saffet ve heybetinin ifadesi olan her çeşit mesken de, en 

salim zevk ölçüsüyle, son derece ziynetlidir.  

                                                 
381 Sahte Kahramanlar, s. 191- 211. 
382 İdeolocya Örgüsü, s. 239. 
383 Aynı eser, s. 240. 
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 Şehirler, hak ve hakikat için gayret gösteren insanların yatağı olacak, bunun 

dışında menfî her türlü tesir tasfiye edilecektir384. 

         e)Aile: Bu inkılâpta aile, “zat’ül- hareke”liğini kazanıncaya kadar, yeni baştan 

maya tutturulacak ve her unsuruyla yeniden şekillendirilecek ve tesis edilecektir. 

Aile, uzaktan ve devlet gözüyle murakabe edilecek, toplumu ayağa kaldırıncaya 

kadar, her ferdi ve her unsuruyla bir müdahale hedefidir. Bu müdahalenin 

esaslarında, cemiyetin çekirdeği olan muazzez aile mefhumunu korumak; babayı, 

anneyi, evladı, karı kocayı ve bütün yakınlık kademelerini birbirine karşı her türlü 

ahlâkî emirler ve yasaklarla vazifelendirmek işi vardır. 

  Çocuğun yetiştirilmesi metodu üzerinde devlet, anne babayla el ele verecek, bu 

hususta anne babayı, adeta mesul memurları gibi kullanacaktır. 

 Evlilik, en genç yaşlarda, mecburiyet belirtecek şekilde devlet tarafından 

himaye edilecektir385. 

    f)Mektep: Mektep, davanın muhtaç olduğu yeni ve dayanak nesli yetiştirmeye 

mahsus aileyle el ele bütün bir talim, terbiye ve telkin ocağı olacaktır. Bu mektepte 

talebe, anne ve babasından ziyade, hocasının tesirindedir ve alacağı bilgiden, 

benimseyeceği ahlâktan, bürüneceği tavır ve edaya kadar, her şeyi onun elinden 

alacaktır386.  

 7 yaşından başlayıp 12 yaşında bitecek ve çocuğa bütün bilgilerin kaba 

hatlarını verecek olacak beş yıllık ilk tahsil mecburidir. Bu inkılâbın cemiyet 

kadrosunda, okuryazar olmayan tek fert tasavvuru mümkün değildir. İlk tahsilden 

sonra, 12 yaşından başlayıp 17 yaşında bitirilecek olan yine 5 yıllık bir orta tahsil 

devresi vardır ve yüksek tahsile kadar bütün öğretim kadrosu, en ince ve semereli bir 
                                                 
384 Aynı eser, s. 243- 246. 
385 Aynı eser, s. 246- 247. 
386 Aynı eser, s. 248- 249. 
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programla, çocuğu 7 yaşı ile 17 yaşı arasındaki bu on sene içinde terbiyesini ve 

tahsilini verme gayretine memurdur. Ayrıca “lise” diye bir isim altında, orta tahsile 

ekli bir devre yoktur. Her türlü orta mesleki tahsil, ilk tahsilden ve yüksek meslekî 

tahsil, orta tahsilden ayrılarak şubelenir387. 

 Talebinin seçeceği ve ayrılacağı kolda da bütün karar hakkı kendisinin ve 

ailesinin keyfinden ibaret olmayacak, bu hususta başlıca söz onu yetiştiren 

müesseseye düşecektir. 

 Bu tedrisat nizamında, kız ve erkek karışık öğretimi, ilk tahsilin dışında bahis 

konusu olamaz. İlk devreden sonra kız ve erkekler tahsillerine ayrı olarak devam 

ederler388. 

 Millî şahsiyet ve şuurun ilmî ocağını temsil edecek olan müesseseyi yabancı bir 

kelimeyle isimlendirmek son derece abes olduğu için üniversitenin ismi “Külliye”dir. 

Vatanın üçer milyon olarak taksim edilecek bölgelerinde, külliyelerden bir tane 

olacaktır. Kız ve erkek külliyeleri ayrı olacaktır. Üretmek gayesinde olan 

külliyelerde, kızların daha fazla ev kadını olarak yetişmelerini ve sadece ilim ve 

öğretmenliği tercih edenlerden bir zümrenin yetişmesini temin için, belli başlı bir 

merkezde bir veya iki kız külliyesi kurmak yeterli olacaktır389. 

 Külliyelerdeki şubelerin hiçbir sınıfında yüzden fazla talebe bulunmayacaktır. 

Bu ölçüye dayanarak, istek ve kalabalık miktarına göre, külliyeleri çoğaltmak 

gerekecektir390. 

 Külliye talebesi, “Yüceler Kurultayı” makamına aday idealist gencin bütün 

vasıflarına sahip olmak mecburiyeti bakımından,  manevî bir disiplin ruhu içinde 

                                                 
387 Aynı eser, s. 249. 
388 Aynı eser, s. 250- 251. 
389 Aynı eser, s. 251. 
390 Aynı eser, s. 354. 
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olacak, tahsilini bitirinceye kadar, maddî ve manevî murakabe altında olacak, hiçbir 

ferdî ve içtimaî hak iddiasında bulunamayacak, cemiyet idealine mükemmel bir 

teslimiyet belirtecektir. 

 Külliyelerdeki eğitim tamamen parasız olacaktır. Böylece gelir kaynağı olsun 

diye sınıflara yığılan binlerce talebenin maddî ve manevî felaketi önlenmiş olacaktır. 

Bazı ihtisas bölümleri müstesna, saf ilim planında ezbere bilgi vermek ve bir şey 

öğretmekten ziyade, öğrenmenin metodunu göstermek ve mücerret bilgi hassasına 

erdirmekten ibaret olan gaye tam tecelli edecektir391. 

        g) Kılık Kıyafet: Büyük Doğu ideali, daima bir evde baba sıkıyönetimi tavrıyla 

milletinin kılık kıyafetine kadar müdahalecidir ve başta kadın kılığı bulunmak üzere, 

ahlâk, edep, zarafet ve şahsiyeti esas tutar392. 

 Necip Fazıl, bunların dışında Baş Yücelik emirleriyle, toplumun bütün 

alanlarında düzenlemeler getirmeye çalışmıştır. İslâm’ın emir ve yasaklarını temel 

alarak, matbuat, radyo, sinema, kahvehane, dans, heykel, kumar, içki, zina, fuhuş, 

faiz, külhanbeylik,  gibi hususlarda düzenlemeler ve yasaklamalar getirerek ideal 

toplumunu meydana getirmeye çalışmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
391 Aynı eser, s. 355 
392 Aynı eser, s.388. 



 147 

  D) TASAVVUF FELSEFESİ 

 

1. Necip Fazıl’ın Tasavvufa Yönelişi 

 Necip Fazıl’ın hayat tarzı ve eserlerinde tasavvufî duyuş ve düşünüşünün 

önemli bir yeri vardır. Onun gençlik yıllarına dayanan tasavvufa olan ilgisi, özellikle 

1934 yılında Abdülhakim Arvasî ile tanışmasından sonra bambaşka bir hâl almış ve 

Necip Fazıl bundan sonra tasavvufî hayat ve düşünce içerisinde yer almıştır393.  

 Necip Fazıl’ın tasavvufla ilk teması, Bahriye Mektebi’nde öğrenci iken 

edebiyat hocası İbrahim Aşkî Bey’in kendisine okuması için verdiği tasavvufî 

kaynaklı iki kitapla başlamıştır394. Necip Fazıl, “Hocalarının en yaşlısı, derin irfan 

sahibi, edebiyat ve felsefeden riyaziye ve fiziğe kadar iç ve dış birçok ilimde derin ve 

mahrem mıntıkalara kadar nüfuz edebilmiş, birkaç risaleden başka hiçbir şey 

neşretmemiş ve fazla tanınmayan edebiyat hocası395” olarak tarif ettiği İbrahim Aşkî 

Bey’in, kendisine bilmeden, isteklisi olduğu dünyadan, belki derme çatma, fakat ilk 

adresleri verdiğini belirtmiştir.  

 Necip Fazıl okuduğu bu kitaplardan ilkinin, tasavvuf hakkında genel 

malumatlar veren ve bazı velî menkıbelerini hikâye eden Sarı Abdullah Efendi’nin 

“Semerâtü’l- Fuad (Gönül Verimleri)” adlı eseri, diğerinin ise Nakşî tarikatının zevk 

ve hikmetlerini anlatan “Divan-ı Nakşî” adlı, sahibini bilmediği manzum bir eser 

olduğunu söylemiştir396. Bu kitaplar sayesinde Necip Fazıl, tasavvufla, deri üstü bir 

                                                 
393 O ve Ben, s. 94-95. 
394 Kafa Kağıdı, s. 154. 
395 O ve Ben, s. 39. 
396 Kafa Kağıdı, s. 157; O ve Ben, s. 39. 
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satıh planında, yüzeysel de olsa ilk temasının başladığını ve plastik görünüşlere 

takılan ilk şiir zevkinin artık yavaş yavaş istikamet değiştirdiğinden bahsetmiştir397. 

 Bu eserlerin tesiriyle de olsa gerek, Necip Fazıl, varlık âlemiyle, akılla, 

ölümden sonrası ile ilgili kafasında sorular ve korkuların oluşmaya başladığını ve her 

şeyden şüphe eder bir vaziyette olduğunu belirtmiştir. O, bu hâli şöyle anlatmıştır: 

“Başımda ne sabit fikirler, kurcalayışlar, tırmalayışlar... Bütün bedahetler, meccanî 

ve hazırlop insan emniyetleri nazarımda yeniden gerçekleştirilmesi lazım birer 

mahiyet alıyordu. İnsanların kaşları, gözleri, parmakları bile tuhafıma gidiyor, 

bunları ilk defa görüyormuş ve sebebini anlayamıyormuşçasına bir garabet duygusu 

beni kaplıyordu. 

 Bir de, bu hislerin arkasında, hayale sığmaz korkular: Ya bir sabah kalkar da, 

kendimde, konuştuğum dilden tek kelime bulamayacak olursam? Öldükten sonra 

ebedî hayat... Cennet veya cehennemde ebediyet... Sonu olmamak... Hep var olmak... 

Bu dünyadaki devam ölçüsüne göre nasıl kavranır bu iş? Akıl patlamaz da ne yapar?  

 Teki, tek olanı, mutlakı, mutlak olanı arayan ruhum, aradığımın değil, kendi 

varlığımın sıkıntısı içinde bunalıyor ve bedahet dediğimiz seziş zevkini kaybettikçe 

anlamayı da kaybettiği hissini veren cehennemden beter bir azaba düşüyordu”398. 

 Necip Fazıl’ın, gençlik yıllarında kafasındaki bu vehim ve sorular, Abdülhakim 

Arvasî’yi tanımasıyla birlikte daha büyük boyutlarda gerçekleşmiştir. O, “İmam-ı 

Gazali’nin midesine aylarca tek damla suyu bile kabul ettirmeyen ve Paskal’ın 

beyninde urların en müthişini kabartan kanlı fikir çilesinden payına düşenleri 

aldığını, şimdiye kadar bildiği, öğrendiği her şeyin yıkılıp gittiğini ve her şeyden 

                                                 
397 O ve Ben, s. 41. 
398 Aynı eser, s. 42- 44. 
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şüphe ettiğini, eşya ve hâdiselerin aslını, özünü, cevherini araştırdığını”399 belirterek 

nasıl bir hâlde olduğunu anlatmaya çalışmıştır. 

 Onun, zihnine takılan ızdıraplar o denli artmıştır ki o, bir şüphe ve iç bunalım 

geçirmiştir. Fikir çilesinde büyük saygı ve bağlılık duyduğu Gazali’nin çektiği 

cinsten bir çile çektiğini ve “her şeyi o türlü kaybettim ki Allah’ı kazandım” 400 

diyerek gayesine ulaştığını ve geçirdiği buhrandan sonra gerçek bilgiye kavuştuğunu 

ifade etmiştir. 

 Necip Fazıl, “Bin bir istikamette seke seke, sağa sola büküle büküle, renkten 

renge bulana bulana, hiçbir şeyden habersiz ve insandaki meccanî emniyet ve 

bedahat saadeti karşısında şaşkın, hep o Bir etrafında helezonlar çizen” 401 hayatını 

kendisi, Gazali’nin geçirmiş olduğu vehim ve şüphelere benzetmiştir. “Ben de bir 

manevî buhran geçirdim. Tefekkür ve büyük sanat, büyük nefs muhasebesine, 

entelektüel krize ve buhrana girmeden olmaz. Öyle bir yere geldim ki -İmam 

Gazali’de göreceksiniz402- arzın kabuğu ayağımı bastığım yerde bir santimlik bir 

satıh gibi derhal delinecek gibi geliyordu bana. Bütün itimat hislerimi kaybetmiştim. 

Deliliğinde ufkundaydım. İlerisinde... Nihayet Allah’a hamd ederim, imanım ucuz bir 

iman olmamıştır. Mü’min doğdum. Allah’ın bir lütfu ile de, o imanı çile kapısına 

kadar götürebildiğimi sanıyorum. Yani o nura intikal ettim ve bulur gibi oldum403.   

      Bana kemal yolunda aklın iflasını görmüş ve bu iflasın yangını içinde kavrulmuş 

biri lazımdı. Nihayet buldum. İmam-ı Gazali... Akıl sahasında bu davayı; idrak 

                                                 
399 Aynı eser, s. 102-104. 
400 Aynı eser, s. 102 . 
401 Tanrı Kulundan Dinlediklerim, İstanbul, 2004, s. 151. 
402 Bkz. Gazali, el-Munkızu min-ad-dalal,  s. 20-21. 
403 Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, s. 125- 126. 
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sırrını sır idrakinde tamamlayan ve kafayı kafayla kalbe çeviren bu davaların 

davasını kimse bana İmam-ı Gazalî derecesinde gösteremezdi404”. 

 Artık Necip Fazıl, 1934 öncesi yaşadığı hayatın sıkıntılarından, telaşlarından 

uzaklaşmış ve o, “her şeyin Allah sevgilisinin batınından  bir feyiz nuru alabilmekten 

ibaret olduğunu ve o nura teslim olup kurtulduğunu” 405 ifade etmiştir.                                                

 Necip Fazıl, İslâm Tasavvufuna dair okuduğu bütün kitaplarda bir mürşid-i 

kâmile, üstün irşad ediciye bağlanma gerekliliğinden bahsedildiğine sıkça 

değinmiştir. Kendisinin de  gerçek, üstün bir irşad ediciye bağlanarak, geçirdiği 

vehim ve  şüphelerden kurtulduğuna inanmıştır406. Onun bahsini ettiği bu  “mürşid-i 

kâmil, irşad kutbu” ise “kurtarıcım, müjdecim, mürşidim, şeyhim, efendim” 407 dediği 

ve onun için  “O ve Ben” adlı ayrı bir eser yazdığı Abdülhakim Arvasî Efendi’dir. 

Necip Fazıl’ın hayatında çok önemli bir yere sahip olan Abdülhakim Arvasî Efendi, 

1860 (h.1281) yılında Van’ın Arvas köyünde doğmuştur408. Babası  Seyyid Mustafa 

Efendi’dir. Irak’ın değişik beldelerinde, yüksek âlimlerden sarf ve nahiv, mantık, 

kelam, tefsir, hadis, Şafiî ve Hanefî fıkhı, fıkıh usulü, tasavvuf, riyaziye, hendese gibi 

ilim dallarında tahsil gördükten sonra Van’da bir medrese inşa ettirmiş ve 20 yıl bu 

medresede ders okutmuştur. Nakşî tarikatı halifelerinden Seyyid Fehim Efendi’den 

icazet almıştır. Daha sonra İstanbul Eyüp Sultan’daki Kaşgarî dergahında sohbet 

halkası kurmuş, Beyoğlu’nda ki Ağa ve Beyazıt Camilerinde dersler ve sohbetler 

vermiştir. Süleymaniye Medresesi’nde tasavvuf hocalığı yaptığı dönemde, Necip 

Fazıl tarafından da sonradan sadeleştirilen “er-Riyâzu’t-Tasavvufîyye (Tasavvuf 

Bahçeleri)” adlı kitabı ve “Rabıta-i Şerife” adlı risalesini kaleme almıştır. Soyadı 

                                                 
404 O ve Ben, s.123. 
405 Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, s. 125-126. 
406 Tanrı Kulundan Dinlediklerim, s. 13;  O ve Ben, s. 105. 
407 Başbuğ Velilerden 33 (Altun Silsile), İstanbul, 1981, s.336. 
408 O ve Ben, s. 115; Başbuğ Velilerden 33 (Altun Silsile), s. 338. 
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kanunuyla birlikte “ Üçışık” soyadını alan409 Abdülhakim Arvasî Efendi 1943 yılında 

vefat etmiş ve Ankara’da Bağlum mezarlığına defnedilmiştir410.  

 Kısaca kendisinden bahsettiğimiz Abdülhakim Arvasî Efendi’yi Necip Fazıl, 

Beyoğlu’nda ki Ağa Camii’nde sohbet verdiği 1934 yılında tanımış ve bu tarihi 

kendi hayatı için bir dönüm noktası olarak ifade etmiştir411. Necip Fazıl kendi hayat 

hikayesini anlattığı “O ve Ben” adlı eserini “Tanıyıncaya Kadar” ve  “Tanıdıktan 

Sonra” şeklinde ikiye ayırarak, “efendisinin” kendi hayatındaki yerini ortaya 

koymaya çalışmıştır. Bu hususu şiirlerindeki şu mısralarda da görmek mümkündür: 

 “Allah dostunu gördüm, bundan altı yıl evvel; 

 Bir akşamdı ki, zaman duracak kadar güzel.412” 

 

 “Bana, yakan gözlerle, bir kerecik baktınız; 

 Ruhuma, büyük temel çivisi çaktınız!413” 

 

 “Sonsuzluk Kervanı, “peşinizde ben, 

 Üç ayakla seken topal köpeğim!” 

 Bastığınız yeri taş taş öpeyim. 

 Bir kırıntı yeter kereminizden! 

 Sonsuzluk Kervanı, peşinizde ben...414” 

 

                                                 
409 Başbuğ Velilerden 33 ( Altun Silsile), s. 336 – 351. 
410 O ve Ben, s. 221. 
411 Aynı eser, s. 107. 
412 Çile, “Allah Dostu”, s.76. 
413 Aynı eser, “Mürşid”, s.77. 
414 Aynı eser, “Sonsuzluk Kervanı”, s. 65. 
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 Abdülhakim Arvasî Efendinin sohbetlerine katıldıktan sonra, Necip Fazıl’da 

tasavvufî düşünce ortaya çıkmaya başlamıştır. Onun düşünce hayatında ve 

eserlerinde, özellikle tasavvufî düşünceyle ilgili görüşlerinde Abdülhakim Arvasî’nin 

açıkça izlerini görmek mümkündür415. Onun eserlerinde artık tasavvufî ve dinî 

içerikler ağır basmaya başlamış, daha önce yazdığı şiirleri tekrar gözden geçirerek 

kendince uygun bulmadığı yerleri düzeltmiş, hatta çıkartmış ve yeniden 

bastırmıştır416. O, artık sanatı Allah’ı arama, O’nun peygamberinin bâtınına ulaşma 

aracı olarak görmeye başlamış417, bunun mücadelesine girişmiş ve bu yönde eserler 

vermiştir. 

 Necip Fazıl, tasavvufî hayatın içine girdikten sonra  mutedil bir hayat sürmüş, 

dünya ve âhiret dengesini kurmaya özen göstermiş, aşırılıklardan uzak durmaya 

çalışmıştır. Ona göre, İslâm’ın marifet ölçüsü, hayata bağlı ve ruhbaniyete uzaktır418. 

Dünyanın da âhiretin de hakkı teslim edilecektir. İslâm’da dünya kaçakçılığı yoktur. 

Her şeye hakkı verilecek ve hiçbir yerde tufeyli (başkasından geçinen) 

olunmayacaktır419. Onun bu ifadelerinin kaynağında Kur’an-ı Kerim’in; “Allah’ın 

sana verdiği şeylerden âhiret yurdunu da gözet, dünyadaki payını da unutma!...” 420 

ayeti ve Hz. Peygamberin; “İslam’da ruhbaniyet yoktur421”  hadisi vardır. 

 

 

 

 

                                                 
415 Bkz.  bu izler “Tasavvuf Felsefesi” başlığı altında yeri geldikçe belirtilecektir. 
416 Bkz. “Şiir Kitapları”  başlığı. 
417 Çile, s.39. 
418 Nur Harmanı, İstanbul, 1996, s. 52. 
419 Aynı eser, s. 22. 
420 Kasas, 77. 
421 Ahmed b. Hanbel, VI, 226. Ayrıca bkz. Altıntaş, Tasavvuf Tarihi, s. 41-44. 
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2) Tasavvufun Tanımı 

 Necip Fazıl, tasavvufun tarifinin çok zor olduğunu, herkese göre bir tasavvuf 

tarifinin olabileceği görüşündedir. Ona göre tasavvuf lügat işinden ziyade bir zevk ve 

vecd meselesidir. Tasavvuf büyüklerinin tariflerine dikkat edilirse, onlar bir şey tarif 

etme iddiasında değillerdir. Onlar hâli yaşayanlar ve olanlardır422. 

 Necip Fazıl buna rağmen, lügatle ifade edilebileceği kadarıyla tasavvufu tarif 

etme zorunluluğu hissetmiştir. O, Abdülhakim Arvasî’nin, “tasavvuf, beşeri 

sıfatlardan çıkıp, meleklik sıfatlarına bürünmeye ve ilahî  ahlâk ile ahlaklanmaya 

hizmet eden bir hâldir”423, şeklindeki tasavvuf tarifini ele almış ve bu yönde tasavvuf 

tanımları yapmıştır. Ona göre tasavvuf, birçok insana mahrem olan insanın iç 

memuriyeti, oluş gayesidir. Tasavvuf, kullukla İlahî huzura ermek ve Allah’ı bulmak 

davasıdır. Tasavvufta kulluğu bitirip üste çıkmak yoktur. Kulluğun hiçbir an ve 

mekanında üste çıkmak yoktur. Kulluğu devamlı yüceltmek vardır. Tasavvuf, 

“Mutlak”ta fani olmak ve onda bekâ bulmak gayesi ve rejimidir424.  

 Necip Fazıl’ın sayısız gidebilir dediği bu tariflerin yanında müşahhas, hususî ve 

bizzat tasavvufun Hz. Peygamberden kaynaklandığından yola çıkarak şöyle bir tarif 

yapmıştır: Ona göre, “tasavvuf, onun ruh emanetidir. Tasavvuf, onun bâtınıdır. 

Tasavvuf, onun özüdür. O, kâinatın varlık sebebi, Allah’ın sevgilisi ve insanlık 

ehramının (piramidinin) son noktasıdır.”  Ona göre bu tarif mutlaktır ve “tasavvuf 

dine sonradan eklemedir!” diyenlere bir cevaptır425. 

  

 

                                                 
422 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 104. 
423Abdülhakim Arvasî, Tasavvuf Bahçeleri, sad. Necip Fazıl Kısakürek, İstanbul, 2004, s. 14; Batı  
     Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, s. 103. 
424 Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, s. 105. 
425 Aynı eser, s. 105. 
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3) Tasavvufun Keyfiyeti Hakkındaki Bazı Görüşler 

 Necip Fazıl’a göre tasavvuf mevzuunda dıştan ve satıh üstü beş türlü anlayış ve 

görüş tespit edilebilir. Bunlar: 

 a) Tasavvufa akıl ermez bir keyfiyet, “evliyalık” diye bakanların basit anlayışı. 

Bu anlayış bir fevkaladelik tespitinden ileriye geçemez ve hiçbir tarif ve izaha 

yaklaşamaz ki bu avam görüşüdür. Bunlar türbelere ve mezarlara çaput bağlarlar, 

evliya bildikleri şahısların önünde diz çökerler ve başka bir şey bilmezler. Bu 

bağlandığı şahsın harikalar yaptığını kabul eden, fakat bu mevzuda hiçbir şey 

bilmeyen kaba bir teslimiyettir. 

 b) İslâm’da yarı aydınların anlayışı. Bu zümre tasavvuf için, “ledün ilmi, iç 

âlem bilgisi, ilahî marifet” ve daha bir çok yafta, klişe ve içinden incisi düşmüş 

istiridye kabukları gibi kelimeler kullanır.  

 c) İslâmî ruha yanaşmayanların tavır ve görüşü. Bunlar tasavvufun dine 

sonradan ekleme bir müessese olduğu ve kendilerince şeriatın haşin ölçülerini 

yumuşatmak ve tatlandırmak için getirildiği iddiasındadırlar. 

 d) Batı kültürüne biraz ulaşabilmiş nasipsizlerin görüşü. Bunlar Tasavvufun, 

İskenderiye mektebinden devşirme olduğu ve yine kuru gördükleri İslâmiyet’e renk 

ve hava getirmek için benimsendiği görüşündedirler. 

 e) Din içinden tasavvufu red davranışı. Bunlar kendilerince İslâmiyet ve şeriatı 

müdafaa ettiklerini ileri sürerler. Tasavvufu şeriat dışı, hatta şeriata aykırı kabul 

ederler. Onu kanun ve ölçü dışı bir bidat, yani uydurma yenilik sayarlar. Bu, “İbn 

Teymiyye” yolundakilerin görüşüdür426. 

 

                                                 
426 Aynı eser, s. 10 – 11. 
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4) Tasavvufun Doğuşu ve Gelişmesi 

 Necip Fazıl, tasavvufun kaynağının Hz. Peygambere dayandığını, fakat 

müesseseleşmesinin daha sonra ortaya çıktığını belirtmiştir. Onun bu görüşlerinde, 

genel olarak mutasavvıfların, özellikle Abdülhakim Arvasî Efendi’nin düşüncelerinin 

etkisi görülür. Ona göre, Allah resulü döneminde, herhangi bir sorunla 

karşılaşıldığında, bu problemlerin çözümü için ona başvuruluyordu ve sorunlar 

çözüme kavuşturuluyordu. Onun vefatından sonra ortaya çıkan sorunlar sahabelerin 

de yardımıyla halledilmeye çalışılıyordu. Fakat hicrî birinci asır sonlarında,  insanlar 

arasında ihtilaflar başlayıp ayrılıklar doğunca, dinî mertebelerde de değişiklikler ve 

bozulmalar meydana geldi.  Ümmetin seçkinlerinden, dinî işlerde şiddet ve inayetleri 

olanlara “zühhâd ve ubbâd (zühd ve kulluk gösterenler) isimleri verildi ve böylece 

diğerlerinden ayrılmaları sağlandı. Daha sonra, bir takım bidatler ve uydurmalar 

doğup fırkalar arasında  ayrılıklar meydana çıkınca, her fırka kendi havassına 

(seçkinlerine) “zâhid ve âbid” dedi.  “Fırka-i Nâciye” ( kurtuluş fırkası)’den olan 

ehli-i sünnet bağlılarından, kalplerini gaflet yollarından koruyan, nefslerini Allah ile 

hıfz edip murakabe edenlerin bu vasıflarına “tasavvuf”, kendilerine de “sufî” 

denilerek, bununla diğerlerinden ayrıldılar427. 

  Ona göre, “tasavvuf ve sufî” isimleri, hicrî birinci asrın sonlarına doğru 

kullanılmaya başlanmıştır.. Bu lakapla adlandırılanlardan ilk mutasavvıf, Kûfe’li428  

“Ebu Hâşim es-Sufî 429( ö.150 / 767)430’dir. Onun için, zamanın emîri tarafından 

Şam’da, Remle denilen yerde ilk dergâh inşa edilmiştir. Ebu Haşîm es-Sufî’den 
                                                 
427 Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, s.113. Ayrıca bkz. Abdülhakîm Arvasî, Tasavvuf 
Bahçeleri, s. 15.  
428 Halkadan Pırıltılar, Ankara, 1968, s. 11; Necip Fazıl başka bir eserinde Ebu Hâşim es-Sufi’nin 
Şam’lı olduğunu söylemiştir. Bkz. Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 114; Arvasî’ye göre ise 
“Ebu Hâşim es-Sufî, bu künyesiyle meşhurdur ve aslen Kûfeli olup, Şam’da irşadla meşguldü”. Bkz. 
Tasavvuf Bahçeleri, s. 15. 
429 Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, s. 114- 115. 
430 İbrahim Agâh Çubukçu, İslam Düşüncesi Hakkında Araştırmalar, Ankara, 1983, s. 176.  
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sonra kol kol tasavvuf halkaları başlamış ve dağılmıştır. Fakat tarikat isimleri bu 

dönemden çok sonra ortaya çıkmıştır431.  

 Necip Fazıl, sufî  kelimesinin kaynağı hakkında iki görüşü ele almıştır. Bunlar: 

 a) Sufî kelimesinin, arılık, duruluk, saflık anlamındaki “safâ” kökünden 

gelebileceği görüşüdür. Necip Fazıl, Abdülhakim Arvasî Efendi’nin, sufî, 

kelimesinin “safâ”dan geldiğine dair bir remz bulduğunu ifade etmiştir432. Arvasî’ye 

göre, rivayet edilen bir hadiste Allah resulü, mübarek peygamberlik simalarında açık 

bir hüzün ve değişiklik eseri olduğu halde, sahabeler meclisine gelmişler ve “Bu 

dünyanın safâsı (saflığı) gitti, kederi (bulanıklığı) kaldı”433 buyurmuşlardır. Bu 

hadis-i şerifte “tasavvuf”, “sufî” ve “mutasavvıf” kelimelerinin “safvet”den geldiğine 

bir remz ve işaret vardır. “Safv” kelimesinde “f” harfinin önce gelmesi, “sufî”de ise 

sonra gelmiş olması, bu kelimelerin değişik köklerden geldiğini gösterirse de, 

tasavvuf kelimesinin çokça kullanılmasından, “f”nin “v”’den önce söylenmesinin 

kelimeye hafiflik kazandırmak için olduğu, yani bir telaffuz galatı bulunduğu bazı 

tasavvuf kitaplarında zikredilmiştir. Hatta peygamberlerin “safvet”le vasıflanmış 

olmalarındandır ki, Kur’an- Kerim’de “safvet” kökünden türeyen “ıstıfâ, estafî, 

yestafî,” kelimeleri434 onların üstün hallerini beyanda zikredilmiştir435. Necip 

Fazıl’da bu görüş doğrultusunda gerçekten safâ ve safvetin bütün peygamberlerin 

vasfı olduğunu ifade etmiştir436. 

                                                 
431 Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, s. 116. 
432 Aynı eser, s. 103 – 104. 
433 İbn Mace, es-Sünen, Zühd, 1; İbn Hanbel, Müsned, V, 290. 
434 Âl-i İmran, 33. ayetinde yer aldığı gibi. Bu kelimelerin Kur’an-ı Kerim’de 13 yerde geçtiği hususu 
ve bu konuyla ilgili bkz.  Bkz. “Tasavvuf ve İnsan”, İrfan Gündüz, Tanımı, Kaynakları ve 
Tesirleriyle Tasavvuf, der. Coşkun Yılmaz, İstanbul, 1991, s. 41-42. 
435 Tasavvuf Bahçeleri, s. 10. Ayrıca bkz. Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul, 1994,  
      s. 52. 
436 Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, s. 103 - 104. 
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    b) Başka bir nazariyede ise, sufî kelimesinin yünden bir kumaş manasına gelen 

“sof”tan geldiğini, bu taife mensuplarının da yün elbise giydiklerinden bu isimle 

anıldıkları ileri sürülmüştür437.  

 Necip Fazıl bu iki görüşü ele aldıktan sonra, bütün bunların yakıştırma sözler 

olduğunu, bunlardan birinin sufî ve tasavvuf kelimelerinin kaynağı olabileceğini 

veya hiçbirinin olmayabileceğini ifade etmiştir. Ona göre tasavvuf, kelime üstü, 

varılmaz bir haldir. O hâlin ismi ne ise tasavvufta odur. Bunu böyle almak lazımdır. 

O,  kelimelerin, lügatlerin çekicisi olmamalıdır438. Necip Fazıl, bu hususta da 

Abdülhakim Arvasî’nin, sufî kelimesinin kaynağı hakkındaki görüşlerinin 

nihayetinde dile getirdiği görüşe varmıştır. Arvasî’ye göre, sufî kelimesi bir sebep ve 

münasebet aranmaksızın, kalp safâsına, gönlü bütün yabancılardan arındırma ve İlahî 

zikirle kalbi donatmaya malik olanlara isim olarak verilmiştir. Bu üstün taifede bu 

gibi hususlarla kıymetli vakitlerini zâyi etmemişlerdir. Bunun için böyle kıyas ve 

kelime kökleriyle meşgul olmaktan kaçınılmalıdır439. 

 Necip Fazıl, tasavvufun başlangıcını Hz. Peygambere dayandırmış ve 

tasavvufu, onun bâtını olarak görmüştür. Ona göre Allah resulünden itibaren hicrî 

1’inci asır sonu ve 2’nci asır başlarına kadar tasavvufta hiçbir müesseseleşme 

görülmemiştir. Bu dönemde müesseseleşen yalnızca şeriattir. Buna rağmen tasavvuf, 

bir iç dünya esrarı olarak ve müesseseleşmeden gizli gizli seyreden bir ruh hâlinde 

devam etmiştir440.  

                                                 
437 Aynı eser, s. 104. 
438 Aynı eser, s. 104. 
439 Tasavvuf Bahçeleri, s. 12. 
440 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 113. 
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 Necip Fazıl, Hz. Peygamberden sonra tasavvufun en ince ve nazik kolunun Hz. 

Ebu Bekir’e, diğer bütün kolların ise Hz. Ali’ye bağlı olduğunu441, nihayetinde 

tasavvufun Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali koluyla Hz. Peygambere dayandığını ileri 

sürmüştür442. Ona göre, hicret esnasında Sevr Mağarası’nda en gizli “has oda” esrarı 

açılır. Allah’ın resulü, Hz. Ebu Bekir’e iki dizi üzerine çökmesini, dilini damağına 

yapıştırmasını ve gözünü yumup zikretmesini emreder. Böylece tasavvufun,  Hz. 

Peygambere ait nisbeti, oradan gelen yol olduğu ve her şeyin orada bulunduğu 

anlaşılmıştır443. 

 

5) Tasavvufun Kaynağı Hakkındaki Bazı İddialar 

 Necip Fazıl, tasavvufun ortaya çıkmasına tesir ettiği iddia edilen iki görüşü ele 

alarak, bu görüşlerin yanlışlığını ortaya koymaya çalışmıştır. 

 a) İskenderiye Mektebi ve Yeni Eflatunculuk444: Necip Fazıl’a göre bu 

mektep, Aristo’nun diyalektiğini, Platon’un “ideler âlemi” nazariyesi ile karıştırır. 

Bu mektep metodunun, “saf fikir ve hissî istidlâl olduğunu” söyler. Bu görüş hissî 

istidlâlden gelir, işi neticesiz bir noktaya getirir ve vecd ve istiğrak gayesine bağlar. 

İstidlâl yolu ile gelip vecde geçmekte dünyanın en büyük bir olmazı, muhali vardır. 

Hissî istidlâl, insanı, nihayet kendi öz varlığına bağlı bir akıl kamaşmasına götürür. 

Varlığından geçici, zâtını görmeyici, kendini kaybettirici, bir “fenâ” noktasına 

vardıramaz. Bu, kendinde olarak “kendimde değilim!” iddiasına varır ki, kamaşmış 

                                                 
441 Aynı eser, s. 179, 150. 
442 Aynı eser, s. 150 -151. 
443 Aynı eser, s. 109-110;  Hazret-i Ali, İstanbul, 2004, s. 44. 
444 “Yeni Eflatunculuk, M.S. 270 yılında ölen Plotin’in, Eflatun’un ideler nazariyesine dayanarak 
ortaya attığı mistik felsefe. Plotin, İskenderiye mektebine, Yeni Eflatuncu felsefeyi kurarak yeni bir 
hüviyet vermiştir. Plotin’in mistik anlayışı monist, panteist ve sudûru esas alan bir felsefedir. Plotin’in 
sudûrcu hiyerarşisinde, pramidin zirvesindeki en yüksek noktaya, “Bir”e tacrübe ve akıl yoluyla 
değil, mistik bir vecd yoluyla ulaşılır”. Bkz.Süleyman Hayri Bolay, Felsefî Doktrinler ve Terimler 
Sözlüğü, Ankara, 1999, s. 509 – 510, 233. 
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bir aklın oyunundan ileriye geçemez. Balıkla kuş evlenip de çocuk sahibi olamazlar. 

Akıl eğer balık, vecd ise kuşsa yolları ebediyen birleşemez. Zorlarsanız bu iş yine 

akıl meselesi olarak kalır. Üstelik aklı da öz payı içinde iptal eder445. 

 Necip Fazıl, tasavvuf ile bu mektep arasında farklar olduğunu ifade etmiştir. 

Bunlar : 

 a1) Nev Eflatuniyye, aklı harap etmenin, tasavvuf ise tamamlamanın ve 

tüketmenin yoludur. Biri akıldan gelip ruha giremiyor, diğeri ise, ruhtan gelip akla 

yalnız tâbilik rütbesini veriyor. Tasavvuf, ruhtan gelip akla hisse veren, aklı, 

hissesine asla tecavüz ettirmeyen ve gayeyi  “ne akılla olur, ne de akılsız” diye tespit 

eden İlahî marifet rejimidir446.  

 a2) Tesiri ve takipçileri 5’nci asra kadar devam eden İskenderiye mektebinde, 

bize yalan veya doğru tarafından ötelere ait bir haber getirici bir tek ermiş yoktur. 

Tasavvufta ise veliler silsilesi vardır.  

 a3) İskenderiye mektebi işin saçmalıklarla dolu dedikodusundadır. Tasavvuf 

kahramanları ise yaşantısındadır ve şiarları “kâl (söz)” adamlığı değil, “hâl (bizzat 

yaşama)”dır. 

 a4)  İskenderiye mektebinin büyük metafizik ölçülere dayalı ve sistem belirtici 

kitapları da yoktur. Bir yarım kısır psikoloji ve Platon’dan devşirdikleri ve 

kısırlaştırdıkları bir yarım ideoloji vardır447. 

 Necip Fazıl’a göre, nihayetinde İskenderiye mektebinden devşirilmiş olduğu 

iddia edilen tasavvuf böyle bir düşünceyi çalmış olamaz448. 

                                                 
445 Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, s. 36. 
446 Aynı eser, s. 221. 
447 Aynı eser, s. 37. 
448 Aynı eser, s. 221. 
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 b) Budizm: Necip Fazıl, Budizm’deki  “nirvana”449 ile İslam tasavvufundaki  

“fenâ” arasında benzerlik kurularak, İslâm tasavvufunun kaynağının Budizm’e 

dayandırılmasına karşı çıkmıştır. Ona göre, Budizm’de nirvana, nefsi öldürüp yokluk 

içinde rahat ettirme, adem felsefesidir. İslâm tasavvufunda ise, nefsi imana getirip, 

onu Allah’a teslim etmek ve O’nda bekânın safa ve saadetine ermek vardır. Birinin 

yolu  “hiç”, diğerinin ki ise  “hep”tir450. 

 Necip Fazıl, bu iddiaların sonucunda tek hakikatin tasavvufta olduğunu ifade 

eder. Ona göre, ismi hakikatin kapısı olan bir kapı vardır ve her çeşit insan hakikate 

talip olduğunu söyler. Ama insan sayısı kadar da hakikat vardır. Buna rağmen 

hakikat tektir ve tasavvuftadır. Bunun dışında ne kadar anahtar varsa hepsi kapıyı boş 

yere zorlayanların sisteminden başka bir şey değildir451. 

 

6) Şeriat Tasavvuf İlişkisi 

  Necip Fazıl, tasavvufun, nübüvvet ve risaletle başladığını, dolayısıyla onun, 

dinin esasına bağlı tamamlayıcı nokta olarak görülmesi gerektiğini452, bunların 

birbirinden ayrılamayacağını453 sıkça ifade etmiştir. Onun bu düşüncesinin ortaya 

çıkmasında, şeriat ve tasavvuf arasındaki ilişkiyle ilgili olarak Abdülhakim Arvasî 

Efendinin; “Tasavvuf, şeriatın hakikatleriyle vasıflanmaktan doğmuştur. Şeriattan 

murad, İlahî emir ve yasaklardır. Tasavvuf, şeriatın ameli hususlarında tatbikini ve 

                                                 
449 “Nirvana, Budizm’de, her türlü isteklerden, tutkulardan, duygulanımlardan kurtulup, ben’in 
ortadan kalktığı en yüksek ruh durumuna erişme”. Bkz. Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü,  
s. 133. 
450 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 220. Daha fazla ayrıntı için bkz. “Tasavvufa Yabancı 
Tesir Meselesi”, Mehmet Bayrakdar, Tanımı, Kaynakları ve Tesirleriyle Tasavvuf, s. 91-100.  
451 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 221. 
452 Aynı eser, s. 11- 12. 
453 Aynı eser, s. 107. 
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kolaylıkla yerine gelmesini sağlayıcı bir vasıftan ve vesileden ibarettir,” 454  

görüşünün etkili olduğu söylenebilir.  

 Necip Fazıl tasavvufu, dinin esası olmak bakımından “esasın ruhu” olarak 

görmüştür. Ona göre dinin esası, ancak resulün tebliğ ettiğidir ve bu da şeriattir. 

Şeriatın ruhu, özü, mahremi de tasavvuftur455.  

 Necip Fazıl, tasavvuf ve şeriat arasındaki ilişkiyi, tasavvufu dinin esasına bağlı 

tamamlayıcı bir nokta olduğunu şu tasvirle ifade etmeye çalışmıştır: “Korkunç hayal 

kuvveti olan bir ressamın çizdiği bir dağ resmi düşünün! Billurdan bir dağ. Kat kat 

göğe doğru yükselmiş bu dağın etrafında sonsuza çıkan bir yol. Yol asfalttır. Yanında 

incecik  çimen bir pist onu takip eder. Asfaltın bir yerde durur gibi olduğunu 

görürüz. Ondan sonra çimen pist devam eder. Dağın tepesinde ise muhteşem bir 

saray. İçinde göze görünmez mahlukların meclis kurduğu bir saray. Bu sarayın 

kapısına yalnız çimen pist varıyor... Şu var ki, bu çimen pist, geldiği asfaltın, yani 

ana caddenin bir kopuntusu değildir. Doğrudan doğruya ondan gelmektedir... Yani 

şeriattan. Bu çimen pist, başından beri ana caddeyi takip ederek gider. Ondan sonra, 

şeriatın götürdüğü hiçbir noktada ondan ayrılmaksızın devam eder”.456  

 Necip Fazıl, şeriat ile tasavvufun birbirinden ayrılamayacağı hususunu 

anlamayıp, yalnız tasavvufu dinin esası kabul edenlerle beraber, tasavvufun dinde 

olmadığını dile getirenlere eleştiriler getirmiştir. Ona göre, tasavvufu tek başına dinin 

esası kabul edenler, tasavvufu dinin  temeli bilenler, şeriatı reddedenlerdir. Bunlar 

küfre girmişlerdir. Şeriatın kabul etmediği hiçbir kıymet makbul değildir ve onun 

ölçülendirmediği, kucaklamadığı hiçbir hakikat mevcut değildir. Fakat “şeriat öz 

tebliğleriyle esastır, tasavvuf hiçbir şey değildir” demek de, şeriatın ruhunu 
                                                 
454 Tasavvuf Bahçeleri, s. 17 – 18. 
455 Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, s. 12 
456 Aynı eser, s. 11. 
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görmemek ve satıhta kalmak gibi bir hataya götürür. Ruh ile beden arasındaki 

münasebeti sezenler, şeriat ve tasavvuf arasındaki ilişkiyi kestirirler457. 

 Necip Fazıl tasavvufun, şeriat gibi herkese tebliğ edilmesi lazım gelen, umumî 

bir husus olmadığı görüşündedir. O, bu hususla birlikte, “şeriatın, resulün zahiri, 

tasavvufun ise onun bâtını” olduğu görüşünü yine bir misalle ifade etmeye 

çalışmıştır. Şöyle ki: “Hayalin görmediği bir mimarî düşünün! Bütün çizgileri, 

motifleri, mukavemet hesapları, zarafet üslubuyla  muazzam bir mimarî. İşte bu 

cephe şeriattır. İçinde hiçbir ışığın ifade edemeyeceği nuranî pırıltıların kaynaştığı 

has odası da tasavvuftur”458. Ona göre nebi, beşeriyete bu binanın içindeki kurtuluş 

odasının kanunlarını tebliğe memurdur. Memuriyetin aslîsi ve belki nihaîsi budur. 

Fakat Allah’ın kanununda, o büyük zirve noktasına doğru giderken kemmiyetlerin 

yani kalabalıkların ayıklana ayıklana gitmesi lazımdır. Onun içindir ki, şeriat umuma 

tebliğler manzumesidir. Tasavvuf ise, açık bir kapı halinde herkese bir tebliğ 

manzumesi değildir. Netice davet noktasıdır. Fakat bu herkese mahsus değildir. 

Şeriat umumî, tasavvuf ise hususîdir459. 

 

7) Tasavvufun Mevzûu 

 Necip Fazıl, tasavvufun mevzûu hususunda Abdülhakim Arvasî’nin; 

“tasavvufun mevzûu, keşf ve müşahede yoluyla, belki, vecd ve vicdan yoluyla, Zât, 

İlahî sıfatlar, oluşlar, tecelliler, Allah’ın isim ve fiilleridir460” görüşünü kabul 

etmiştir. Necip Fazıl’a göre tasavvuf, zevk ve vicdan yoluyla, zevken idrak etme 

halinin keyfiyetidir. Dolayısıyla tasavvufun aleti zevk ve vicdandır, akıl değildir. 

                                                 
457 Aynı eser, s. 12. 
458 Aynı eser, s. 106. 
459 Aynı eser , s. 107, 12. 
460 Tasavvuf Bahçeleri, s. 22. 
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Yalnız aklın hissesi de vardır461. Nefs ile mücadele esnasında bu yolda meydana 

gelen zevklerden, bir zevkten diğer bir zevke yükseliş keyfiyetinden zevken idrak 

halinin keyfiyetine kadar bu hallerin şerhi, ıstılahlara dökülmesi462 aklın hissesidir. 

 Necip Fazıl, büyük mutasavvıflara ait olduğunu söylediği, “tasavvuf bir 

cephesiyle ilimdir. Onun mevzuu bakımından bütün zahirî ilimlere nisbeti denizin 

damlaya nisbeti gibidir. Bu müessirle eser arasındaki fark gibidir463”,  ifadesinden 

yola çıkarak, tasavvufun Allah ile kâinat davası olduğunu, eserin müessirden, kâinat 

ilminin zat ilminden üstün olmasının düşünülemeyeceğini ifade etmiştir. O, vücup 

âlemi ile mümkünât âlemini ele alarak, mümkünâtın ne kadar sonsuz olursa olsun, 

katiyet âlemine nisbet olunamayacağını, tasavvufun diğer ilimlerden farkının bu 

olduğunu ileri sürer464. 

 

8) Tasavvufun Gayesi 

 Necip Fazıl’a göre tasavvufun gayesi,  kötü ahlâk ve düşük vasıflardan 

arınmak; insanın ana sermayesi olarak kabul edilebilecek üstün ahlâk ve yüce 

vasıflarla donanmaktır465. O, Hz Peygamberin, “Ben üstün ahlâkı tamamlamak için 

gönderildim466”, mealindeki hadisin işaretlerinden, peygamberin gönderilişinin ve 

peygamberliğindeki gayenin, üstün ahlâkı tamamlamak olduğunun anlaşıldığını ve 

ahlâkın sadece dünya görüşünün bir neticesi olmayıp, aynı zamanda sebebi olduğunu 

ifade etmiştir467.  

                                                 
461 Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, s. 114. 
462 Aynı eser, s. 111. 
463 Aynı eser, s. 114. 
464 Aynı eser, s. 114. 
465 Aynı eser, s. 138. 
466 Malik, Muvattâ, Husnü’l Hulk, 8, II / 904.  
467 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s.137-138. 
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 Necip Fazıl, peygambere tam anlamıyla uymanın, tasavvuf ehlinin gayesi 

olduğunu, peygamberin de “ahlâkî keremleri” tamamlamak için gönderildiğini 

dolayısıyla tasavvufun da gayesinin kişinin üstün ahlâkla vasıflanmasını sağlamak 

olduğunu ifade etmiştir468. 

 Necip Fazıl, Abdülhakîm Arvasî gibi469, insanın süflî  ve ulvî vasıflarının 

olduğunu ifade etmiştir. Necip Fazıl’a göre, tasavvufta umumî bir kâinat görüşü 

vardır ve üç hakikat kabul edilir. Bunlardan ilki, mutlak, faal, tek olan Allah’ın 

hakikatidir ki,  bu bizzat  “Vacib’ül- Vücud”tur. İkincisi, süflî, münfail ve mukayyet 

olan insan dışı âlemlerin hakikatidir ki, bunlar mutlaka mukabil kayıtlı, faale mukabil 

münfail, ulviye mukabil sefildir. Üçüncüsü ise, mutlak ile mukayyet, faal ile münfail, 

ulvî ile süflî, müessir ile müteessir arasını birleştiren; bir yönüyle mutlak, bir yönüyle 

mukayyet, bir yönüyle faal ve bir yönüyle münfail olan  insanın hakikatidir. İnsanda, 

en aşağıdan en yukarıya doğru iki hakikat arası bir cereyan geçirme istidadı vardır. 

İşte tasavvufun gayesi, insanın birinci hakikatindeki ulviyetinin, ikinci hakikatine 

galip gelmesini sağlamaktır ve bu Allah’a ermenin yoludur470.  

 

9) Bazı Tasavvufî Istılahlar 

   a) Mürid  

 Necip Fazıl’a göre mürid lügatte; iradesini teslim eden, murada talip olan 

kimsedir. Tasavvuf da ise mürid, kemâl derecesine ulaşmak için İlahî marifet yolunu 

dileyen kimsedir. Müridin bazı vasıfları vardır. Bunlar, irade, istikâmet, edep ve 

vakt’tir. 

 
                                                 
468 Aynı eser, s. 141. 
469 Bkz. Tasavvuf Bahçeleri, s. 19 – 21. 
470 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 119. 
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      a-1) Müridin Bazı Vasıfları 

 1) İrade: Mürid irade sahibidir. Lügatte dilemek olan irade, tasavvuf 

ıstılahında, bu yola girenlerin başlangıç halleridir ki, sadece Allah’ı istemekte kalbin 

ayağa kalkması, şahlanmasıdır. İrade, ihlasla beraber her şeyin başıdır ve bütün 

hüviyetini o istekte kümeleyebilmek, toplayabilmektir. Bir büyük veli, “Ben iradenin 

ne demek olduğunu bir kediden öğrendim!” demiştir ki izahı şöyledir: Kedi, bir 

delikteki fareyi, bütün tüyleri kabarmış, bütün adaleleri gerilme ve kasılma halinde 

kollamaktadır. Kendisini farenin hareketlerine o türlü kaptırmıştır ki,  tamamen 

kendini oraya vermiş bir halde hiçbir noktası boş değildir471. Necip Fazıl burada, 

Allah’ı murad etmekte kalbin coşkunluğunu ifade etmeye çalışmıştır. 

 2) İstikâmet : Lügatte doğruluk demektir. Tasavvuf ıstılahında ise istikâmet; 

her türlü tecelli önünde yine hakkı olan ölçüyü (İlahî ahitlere riayetle ölçüleri472) 

muhafaza etmeye devam etmektir. Abdülhakim Arvasî, Allah’ın bir ayet-i 

kerimesiyle473, iman ve amellerinde, farzları eda etmekte istikamet gösteren kullarını, 

vaad edildikleri cennetle müjdeleyeceklerini beyan buyurmasından, istikametten 

muradın doğru yola (sırat-ı müstakime) sımsıkı bağlanmak, din ve dünya işlerinde 

ölçüye riayet etmek olduğunu ifade eder474.  

 Necip Fazıl’ a göre, Allah resulü’nün Hud Sûresi’nin kendisini ihtiyarlattığını 

buyurması475, istikâmetin en zor vasıflardan biri olduğunu ifade etmektedir476. 

 3) Edep : Edep, hududa, ölçülere riâyet etmek demektir. Yani Allah’a karşı, 

edep ölçülerini muhafaza etmek, haddi bilmektir. Necip Fazıl, Abdülhakim 
                                                 
471 Aynı eser, s. 145. 
472 Bkz. Arvasi, Tasavvuf Bahçeleri, s. 32. 
473 Fussilet, 30. “Şüphesiz, Rabbimiz Allah’tır deyip, sonra dosdoğru yürüyenlerin üzerine melekler 
iner. Onlara: Korkmayın, üzülmeyin, size vâdolunan cennetle sevinin! derler”. 
474 Bkz. Tasavvuf Bahçeleri, s. 30. 
475 Tirmizi, es-Sünen, Tefsiru Sûreti, 56/6. Daha fazla ayrıntı için bkz. Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak 
Dini Kur’an Dili,  c. 5, s. 17-18. 
476 Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, s.145. 
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Arvasî’nin; “Edep, hududa riayet etmek demektir. En büyük edep, İlahî hududu 

muhafaza etmektir477”, ifadesinden yola çıkarak edebin, had meselesi olduğunu 

söylemiştir. Ona göre, ressamların önceden hazır karelere şekilleri uydurması gibi, 

mürid ölçülere riâyet edendir478. 

 4) Vakt : Vakt, basit gibi görünse de çok derin bir mefhumdur. Tasavvuf 

ıstılahında, insanın içinde bulunduğu zamanı murad edip, mazi ve istikbâl arası olan 

“hâl” kastedilir. Mazi bir kül yığınıdır. Gelmiş ve geçmiştir. İstikbâl ise bir kuruntu, 

bir vehim, bir plandır. Olan vardır. Dem bu dem, saat bu saattir. Sofi “İbnü’l-vakt” 

(vaktin oğlu)’tir”. Yani mürid, içinde bulunduğu vaktin lüzum ve icaplarını yerine 

getir, hiçbir işini bir ân ileriye tehir etmez, bütün hüviyetini o ân içinde toplar. Çünkü 

yarına ait her şey belirsizdir479. 

 Necip Fazıl, Muhammed Pârisa Hazretlerinin; “Gafil halk tembelliğinden bir 

laf eder: Yarın olsa da bir iş işlesem!.. der. Bilmez ki, bugün, dünkü günün yarınıdır. 

Bugün ne işlemiştir ki, yarın ne işlesin?” sözünü aktararak, müride ait vasıflar içinde 

vakit şuurunun “içinde bulunulan hâl”e ait olduğunu ifade etmiştir480. 

      a-2) Müridin İlk Talip Oluşu 

 Necip Fazıl, İlahî marifet yolunda tasavvuf yoluna giren kimsenin, kemâl 

mertebesine ulaşmak için takip edeceği bazı usûllerin olduğunu ifade eder. Bunlar: 

  1) Müridin Dış Rejimi: Bu yola talip olan müridin ilk başta takip edeceği usûl,  

ahlâkî sıfatlarla vasıflanmaktır. Bunların başında da, “kılleti taâm, kılleti menâm, 

kılleti kelâm, zikri müdâm, fikri tamâm”, yani  “az yemek, az uyumak, az konuşmak, 

devamlı zikir halinde bulunmak ve -irade meselesinde olduğu- gibi fikir 

                                                 
477 Tasavvuf Bahçeleri, s. 83,  O ve Ben, s. 146. 
478 Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, s. 147-148. 
479 Aynı eser, s. 146; Ayrıca bkz. Arvasi, Tasavvuf Bahçeleri, s. 32-34; Altıntaş, Tasavvuf Tarihi,  
     s.  66 - 67.     
480 O ve Ben, s. 148; Halkadan Pırıltılar, s.175. 
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tamamlığında olmak” ahlâkî düsturu gelmektedir. Mürid, ahlâkla ilgili bu sıfatlarla 

vasıflandıktan sonra bu yolda ilk adımı atmış olacaktır. Bu vasıflar, hakikaten kemâl 

yolunun insanına ait vasıflardır. Fakat bunlar dış rejimdir. Asıl olan iç rejimdir. 

  2) Müridin İç (Asıl) Rejimi: Müridin asıl rejimi, iki nokta üzerende toplanır. 

Biri zikir, diğeri de râbıtadır481. 

    2a) Zikir: Lügatte anmak, hatırlamak manasındadır. Tasavvuf ıstılahında ise; 

devamlı Allah’ı anmak, O’nun ismini yad etmek demektir. Bu sıradan bir anma 

olmayıp, Allah ismini bütün kutsiyeti, derinliği içinde kaybolarak, eriyerek 

merasimle anmaktır.  

 Necip Fazıl, Abdülhakim Arvasî’nin;  “Zikir, hudutsuz bir denizdir. Herkes o 

denizden bir hisse alır, onunla teselli bulur482”, sözünü çok beğendiğini, zikrin 

anlatılır gibi olmadığını, herkesin zikirden farklı paylar aldığını ifade etmiş ve bunu 

şu örnekle açıklamaya çalışmıştır: “Size üzerinde denizlerin karaya vurduğu bir 

resim göstersem, resim ne kadar canlı olursa olsun, ıslanma hissi duyar mısınız?483”  

 Necip Fazıl’a göre, zikir, bütün tarikatların ve İlahî marifet yolunun hemen 

hemen ana sermayelerinden biridir. Böyle olduğuna göre bütün yolların ayrımı kabul 

edilen zikir çeşidi iledir. O, iki çeşit zikirden bahsetmiştir. Bunlardan ilki “zikr-i celî 

(açık zikir)”, diğeri ise “zikr-i hafî ( gizli zikir)”dir. 

 Zikr-i celî, herkesin duyacağı kadar sesli yapılan zikirdir. Bu zikir, kalb 

eşliğiyle olan zikirdir. Yalnız tek başına dil ile yapılan zikrin faydası azdır. Allah’ın 

resulü, Hz. Ali’ye kalb refakatinde dil zikri tâlim buyurmuşlardır484. Arvasî’ye göre, 

                                                 
481 Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, s. 149. 
482 O ve Ben, s. 157. 
483 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 151. 
484 Aynı eser, s.150 



 168 

“bu çeşit zikir, lisan ve kalple birlikte olanı ki, Allah ehlinin büyükleri, yüksek 

derecelere erişlerinden sonra ancak bu çeşit zikir ile meşgul olabilirler” 485.  

 Zikr-i hafî ise,  kalbten, içten zikirdir ki, lisanın onda nasibi yoktur. Nakşîlik 

yoluna mahsus zikir budur. Bu zikir başlangıç olarak Allah resulüne bağlı bir 

keyfiyettir486. O, hicret esnasında, Sevr Mağarası’nda, Hz. Ebu Bekir’i diz üstü 

oturtmak ve gözlerini yumdurmak suretiyle ona gizli zikri talim buyurmuşlardır487. 

 Necip Fazıl’a göre, Allah resulünün büyük emaneti iki büyük sahabe yoluyla ve 

koluyla gelir ki bunlardan ashabın en büyüğü Hz. Ebu Bekir, diğeri ise yine ashabın 

büyüklerinden Hz. Ali’dir. Bu yolların arasındaki fark kâbil zikir çeşidiyledir488. 

 2b) Râbıta: Necip Fazıl’ın râbıtaya ait düşüncelerinin kaynağında, Abdülhakim 

Arvasî’nin “Râbıta-i Şerife” adlı risâlesi vardır. O, sistemli olmasa da değişik birkaç 

eserinde, râbıtanın tarifi, hakikati, usûlü, gayesi, şartları ve râbıta edilecek mürşidin 

vasıflarına dair açıklamalar yapmıştır.  

 1)Râbıtanın Tarifi: Râbıta, “fenâ fillah (Allah’ta fâni olma)” makamına 

ulaşmış kâmil bir mürşidin huzur ve gıyabında, sâlikin (tarikat yoluna giren 

kimsenin) hiçbir an o zâtın sûretini kaybetmeden hayalinde muhafaza etmesidir489. 

Râbıta, nefsin kirini temiz hale getire getire Allah’ın huzuruna, mürşidin ruhaniyet 

kılığıyla çıkabilme sırrıdır. Râbıta, Allah’ta fâni olmanın başlangıcı, mürşitte fâni 

olma halidir490. 

 2)Râbıtanın Hakikati: Necip Fazıl, râbıtanın dayandığı kaynakları 

belirtmeksizin, râbıtanın hakikatinin, aslının kitap ve sünnetle sabit ve kat’î bir 

                                                 
485 Arvasî, Râbıta-i Şerife, s. 8, 46-47. 
486 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, 150. 
487 Aynı eser, s. 109-110. 
488 Aynı eser, s. 150; Peygamber Halkası, İstanbul, 1968, s. 14, 
489 Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, s. 151. 
490 O ve Ben, s. 154. 
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keyfiyet olduğunu ileri sürmüştür491. Ona göre, ashapta bütün râbıta Allah 

resûlünedir. Râbıta o kadar yerleşmişti ki, Hz. Ebu Bekir, Allah resûlünün, ruhâniyet 

cihetinden hususî hallerinde, yani en zarurî hacet hallerinde bile gözünün önünde 

kalmasından ve ayrılmamasından şikayet etmiştir ki bu râbıtaya en güzel örnektir492. 

 Necip Fazıl, râbıtanın aslının, dayanağının olmadığı yönündeki görüşleri 

eleştirerek, râbıtaya itirazın felaket olduğunu ifade etmiştir. Ona göre, bazıları, 

râbıtanın, şeyhini mübalağa ile büyütmek, onu gaye edinmek olduğunu zanneder. 

Fakat râbıta, şeyhinin kılığında İlahî huzura doğru çıkmak için bir vasıta edinmekten, 

bir bilet almaktan başka bir şey değildir493. 

 Bazıları da, “Allah ile kul arasına girilir mi ?” sözüyle râbıtaya itirazda 

bulunmuşlardır. Fakat râbıta, Allah ile kul arasına girme değil, kulu Allah’a götürme 

işidir. Yoksa zaten her fert Rabbiyle yapayalnızdır. Bu manada zaten araya girmek 

muhaldir. Bu ileridekinin geridekini çekip götürmesinden ibarettir. Eğer bütün olarak 

vasıtaya ihtiyaç olmasaydı, bir tane nebi ve resûl gelmezdi494. 

 Necip Fazıl, Allah ve hakikate delalet yolunda vasıtanın ne demek olduğunu 

şöyle açıklamaya çalışmıştır: O, “Sen, raftaki bir kitabı almak için bile araya vasıta 

koyar, iskemleye çıkarken; sen, vapurdaki yolcuyu seçmek için bile vasıtasız edemez, 

eline bir dürbün alırken, Allah’a vasıtasız ermekten nasıl bahsedebilirsin?495”  

diyerek, râbıtanın, vasıta hikmetlerinin en ileri tecellisi olduğunu ifade etmiştir. O, en 

                                                 
491 Râbıta’nın sabit olduğu meselesiyle ilgili bkz. Abdülhakîm Arvasî, Râbıta-i Şerife, s. 28- 40. 
Arvasî, “Vesileye yapışınız”(Maide, 35) ve “Ey İman edenler, Allah’a bağlanınız ve doğrularla 
beraber olun” (Tevbe, 119) şeklinde meal verdiği  ayetleri rabıtanın hakikatine delil göstermiştir. 
492 O ve Ben, s. 154; Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, s. 152. 
493 Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, s. 152. 
494 O ve Ben, s. 155. 
495 Aynı eser, s. 156. 
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büyük vasıtanın Hz. Peygamber olduğunu, ondan sonra sahabe, sonra velî, sonra 

âlim, sonra basit ve kuru Müslümanın vasıta olduğunu ileri sürmüştür496. 

 3) Râbıtanın Usûlü: Necip Fazıl’a göre, râbıtanın, metot olarak aklî bilgi 

cephesinde yeni ve gizli bir şey yoktur. Tatbik edile gelen râbıtanın usûlü, aslî 

sahibinden, Allah resûlünden beri gelen usuldür. Râbıta için kısaca birkaç usûl 

vardır. 

  Birincisi, sâlikin, kâmil mürşidin sûretini karşısında görüp, kalbini geniş ve 

uzun bir dehliz, bir koridor farz ederek, mürşidi o dehlizde yürüyor ve kendisine 

doğru geliyor hayal etmektir. Bu râbıtanın iptidaî şeklidir. 

 İkincisi, sâlikin, kendisini mürşid kıyafet ve heyetinde görmesidir. Bu râbıta 

şekline “telebbüsî (giyim şekli) râbıta” denir497. 

 Necip Fazıl’a göre râbıta, kendinden geçme ve huzur hâli başlayıncaya kadar 

sürdürülür. Râbıtanın gayesi olan müridin kalbinden gaflet ve karanlığın 

kovulmasıyla kendinden geçme ve huzur hâli zuhur edince, sâlik râbıtayı keser ve bu 

hâle döner ve bu hâl üzerinde kalır. Yoksa gaye dururken vasıtaya bağlı kalmak gibi 

bir tehlike doğar ki bu, huzurun kaybolmasına yol açar498. 

 4)Râbıtanın Şartı: Necip Fazıl’a göre râbıta, “fenâ fillah” makamına ulaşmış 

kâmil mürşide yapılır. Bu makama ulaşmadığı halde kendisine râbıta ettiren ve râbıta 

eden kimse ziyandadır. Râbıtanın gayesi, müridin kalbinden gaflet ve zulmetin 

kovulması iken, bunu kendi kalbinden kovamayanların, kendilerine râbıta ettirmekle 

onların bu gafletlerini gidermeleri mümkün değildir499.  

 

                                                 
496 Aynı eser, s. 156. 
497 Aynı eser, s. 152- 154. 
498 Aynı eser, s. 173. 
499 Aynı eser, s. 172. 
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     a-3) Müridin Makâmları 

Necip Fazıl’a göre makâm, müridin ilahî marifet yolunda kazandığı manevî 

mertebesidir. Müridde, intisaptan ve doğru yola gitmekten başka bir takım tecelliler 

başlar. Bunlara makâm denir. Makâmlar, hiçbiriyle teselli bulunulamayacak, sürekli 

olarak insanı renkten renge sokan İlahî imtihanlar ve çitlerdir. Bu makâmlar kemâl 

mertebesine erişmek için birer köprüdür.  Bunlar aşılır500. 

Necip Fazıl, makâmların ileri dereceleri olduğunu ifade etmiştir. Fakat o, ilk 

mertebe olarak gördüğü bazı makamları açıklamaya çalışmıştır501.  

  1) Kabz (Sıkıntı, Daralma) ve Bast (Ferahlık): Sâlik (tarikat yoluna giren 

kimse)’de bazen sebepsiz ve müthiş bir sıkıntı, sıkışma ve daralma hâlinde bir 

tecellinin olması “kabz”; bazen de sebepsiz bir açılma, ferahlık ve aşırı neşe hâlinde 

bir tecellinin olması da “bast”tır. Bu makamlar müridde en tehlikeli hallerdir. Bast 

makamından bir pencere açılmasıyla nicelerinin bunun cazibesine kapılıp ayakları 

kaymış ve makamlarından düşmüşlerdir502.  

 2) Gıybet (Kaybolma) ve Huzur : Gıybet, tasavvuf ıstılahında, kalbin, 

kendisine gelen mânâlara dalmış olması ve başkasını hissetmekten gafil olmasıdır. 

Râbıtaya bağlı olarak iş, gider gider nihayetinde bir “kendinden geçiş”e ve “halktan 

ayrılmaya” varır ki bu “gıybet ve huzur”dur. Bu iş, râbıta edenin, râbıta ettiği 

şuurunu kaybedeceği âna kadardır. Tam bir gıybet, tam bir kendinden geçiş başladığı 

                                                 
500 Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, s. 155. 
501 Arvâsi, mâkam ile hâl arasında belirgin bir farkın olduğunu ifade eder. Ona göre; “hâl, kulun bir 
kastı, gayreti olmaksızın kalbe gelen sevinç, hüzün, darlık, genişlik, şevk gibi gaybden gelen bir bağış; 
makam da cehd ve riyazetle elde edilmiş bir kazançtır. Hâl sahibi, hâlinde sürekli değişen,renkten 
renge giren; makam sahibi ise, makamında kâim ve sabittir.” Bkz. Tasavvuf Bahçeleri, 34-36; Necip 
Fazıl ise, makâm ve hâl gibi bir ayrım yapmaksızın bunları makâm olarak ele almıştır 
502 Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, s. 155. 
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zaman, râbıtanın terk edilmesi lazımdır. Çünkü o zaman gayeye değil, vasıtaya 

hürmet edilmiş olur. Gaye tahakkuk edince vasıta bırakılır503.  

   3) Sahv (Uyanıklık) ve Sekr (Manevî Sarhoşluk): Tasavvuf ıstılahında, 

sâlikin, “gıybet ve huzur” hâlinden sonra his ve şuur hâline geri dönmesine “sahv” 

denir. “Gıybet ve Huzur” hâlinin, sâlikin kalbine verdiği manevî sarhoşluk hâline de 

“Sekr” denir. Sekr ânında hâlini gizleyici olamamaktan dolayı bu hâl, nice insanları 

uçuruma yuvarlamıştır504. 

 

b) Velâyet  

  Necip Fazıl’a göre velî, Allah’a itaat ve boyun eğmeyi üzerine alan, ilahî 

hududu gözeten, haramlardan şiddetle yüz çeviren, zikri dilinden düşürmeyen,505 

hikmet, letâfet ve zarâfet sahibi kimsedir506. Velîleri, asla sahabe hususuyla nebi ve 

resûl vasıflarına ve mertebesine yükselmeden bu sınır içinde yüceltmek caizdir. 

Velîlere ait, kökleri bâtınında, fakat alâmetleri zâhirde şu vasıflar vardır: 

 1. Velî, her hâli, her sözü, her hareketiyle tam bir şeriat uygunluğu içinde 

olması lazımdır. 

 2. Velî, en küçük benlik duygusuna yer vermeyen halis bir tevâzu hâlinde 

olmalıdır. 

 3. Velîde, kerâmet izharından dolayı kendisini büyük bir hicap duygusu sahibi 

olmalıdır. Kerâmeti, velî ancak İlahî emirle maslahat icabı izhar eder. Bazen de, 

elinde olmadan, ihtiyarsızca İlahî iradeyle meydana gelir. Asla makinenin düğmesini 

çevirip çarkını işletircesine şahsî ve keyfî bir tasarruf belirtmez. 

                                                 
503 Aynı eser, s. 156. 
504 Aynı eser, s. 156. Ayrıca bkz. Arvasî, Tasavvuf Bahçeleri, s. 48-49. 
505 O ve Ben, s. 119-120. 
506 Aynı eser, s. 212. 
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 4. Velîde, muhteşem bir heybet ve temkin, İlahî iradeye bağlı olmaktan gelen 

bir teslimiyetle, dünya işlerinden uzaklık vasfı bulunur. Bu temkin ve teslimiyet, ne 

kötülüğe rıza, ne de cemiyet alâkasından tecerrüt haliyle izah olunamaz. Belki bu hâl, 

Allah ve velîsi arasında, son derece mahrem ve gözlerden saklı bir sır belirtir. 

 5. Velî, Allah resûlünün kâinat çapındaki ahlâklarından tam bir nasip sahibi 

olmalıdır. O, nefsten geldiği hissini veren en küçük kokuyu bile üzerinden silmiş 

olmalı, Allah için öfke ve sevgiden başka, ne bir şeye kızmalı, ne de kucak açmalıdır. 

 6. Velîde çarpıcı bir huzur hali olmalıdır. Kendisinde, bu dünyadayken bu 

dünyada olmadığını gösterici bir hâl ve bu hâlin edebi olmalıdır507. 

 

 c) Kerâmet 

  Necip Fazıl’a göre lügatte, ikram demektir. Tasavvuf ıstılahında ise; Allah 

tarafından, ruhun saffet bulduğu zaman kazandığı iktidardır. Kerâmet bir hâldir ve 

sâlih kimselere İlahî bir  ikramdır508.  

 Kerâmet, ruhun, nefsin dizginlenmesi yoluyla kalb hakikatinde kazandığı bir 

takım kıymetler, sâlih bir kimsede, harikulâde denilen, aleladeliğin üzerindeki 

oluşlara zemin hazırlamasıdır. Bu harîkuladeliğin her zaman hak olması lazım 

gelmez. Bu hâl,  Hind fakirinde, hatta papazda da görülebilir. Bunların olağanüstü 

hallerine “istidrac” denir509. 

 Kerâmeti, ancak İlahî iradeyle gerçekleşebilir. İhtiyarî kerâmet yoktur. Aslolan 

kerâmetin gizlenmesidir ki buna “setr-i kerâmet” denir. Bunun dışında tecellî edenler 

kerâmet sahibinin irade ve ihtiyârıyla değildir510. 

                                                 
507 Aynı eser, s. 210- 211. 
508 İman ve İslam Atlası, s. 230; Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 157 
509 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 157. 
510 O ve Ben, s. 129-130. 
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  d) Hatarât (Havâtır) 

  Necip Fazıl’a göre hatarât, “hatar” kelimesinin çoğuludur. Kalbe ânî olarak 

iniveren ve iştirak etmeden, ters fikirlere, zıt manalara, musallat vehimlere, boğucu 

hayallere, menfî hislere hatârat denir511.  

 Necip Fazıl, havâtırın yalnızca nefsanî hitaplardan ve şeytandan gelen 

vesveselerden kaynaklandığını ifade etmiştir512. Ona göre; sâlikte (tarikat yoluna 

giren kimsede), mutlaka hatarât başlar ve onun nasıl murakabe ve idare edileceğini 

bilmek gerekir. Sâlik, hatarâtı ezip kovmak, nefyetmek borcundadır. Yunus 

Emre’nin; “Zehirle pişmiş aşı yemeye kim gelir?” dediği bu iş kolay değildir513. 

Hatarât, bazı mü’minlere öyle hücum eder ki, bu mü’min kendisinin küfürde 

olduğunu zanneder. Onlar, imanın kuvveti nisbetinde gelir ve atılan, kabul 

edilmeyen, nefyedilen hatarâtın hiçbir kıymeti mevcut değildir514. 

 

   e) Tezekkür-i Mevt 

  Ölümü anmak demektir. Mü’minin, her an kendisinde, başkalarında, vazife, 

emir ve gaye dışı bütün dünya neşelerinde, alakalarında ölümü hayal etmesidir. Allah 

resulü de, “Ölmeden önce ölünüz!515” buyurarak ölümü düşünmeyi teşvik etmiştir516.  

 

 

 

                                                 
511 Aynı eser, s. 126. 
512 Havâtırın çeşitleriyle ilgili bkz. A. Arvasi, Tasavvuf Bahçeleri, s. 60-61; Altıntaş, Tasavvuf 
Tarihi, s. 157. 
513 O ve Ben, s. 127 
514 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 179. 
515 Tirmizi, es-Sünen, Kıyame, 25. 
516 O ve Ben, s. 158- 159. 
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10) Vahdet-i Vücûd  

 Necip Fazıl, vahdet-i vücûd517 konusunu genel hatlarıyla derinliklerine 

girmeden, Muhiddin Arabî ve İmam Rabbani’nin  görüşlerini kısa ve öz bir şekilde  

vererek açıklamaya çalışmıştır. O, bu görüşleri sistemli ve düzenli bir biçimde 

vermemiştir. Necip Fazıl, Abdülhakim Arvasî’nin bu konuyla ilgili görüşlerinden 

büyük ölçüde etkilenmiştir. 

 

   a) Vahdet-i Vücud Meselesi Hakkındaki Görüşler 

 Necip Fazıl’a göre, Vahdet-i Vücûd’un ilmî bir tasnif halinde üç merhalesi 

vardır. 

 1)Birinci merhale, Muhiddin Arabî’ye gelinceye kadar, bütün evliyanın 

hâlidir. Fakat burada şuura dökülmemiş hâl olarak, zevken idrak olarak bir Vahdet-i 

Vücûd vardır. Bu zevken idrak meselesidir. Bu merhalede, anlamadan anlamak, 

hesaplamadan sezmek, sırlardan koku almak vardır. Allah’ın bizâtihi, zâtı ile zâtına 

tecellisi vardır. Hemen onun ilerisinde zikirlerden sonra zevken varılan bir hakikat 

bulunmaktadır ki bu, “Lâ mevcûde illallah (Allah’tan başka mevcut yoktur)” 

hakikatidir518. 

 Bu Vahdet-i Vücûd’da, eşyanın her zerresinde, her noktasında İlahî nakşı 

görmek ve varlığın eşyaya ondan geldiğini sezmek, eşyayı helakte görmek ve var 

olanı Allah’ta görmek vardır. Fakat yine her nesneye Allah’ın yarattığı şey diye 

bakılır. O şeye kesinlikle Allah diye bakılmaz. Sufîlere ait olan ölçü şudur: “Ne ki O 

zannedersin; O zannettiğin şey O’na perdedir”. 

                                                 
517 “Vahdet-i Vücûd; İslam tasavvufunun “Varlığın Birliği”ni esas kabul eden hususî bir şeklidir. 
Burada tasavvur, irade ve varlık bakımından birlik kabul edilmiştir.” Daha fazlası için bkz. S. Hayri 
Bolay, Felsefî Doktrinler ve Terimler Sözlüğü, s. 481- 483. 
518 O ve Ben, s. 166. 
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 Necip Fazıl’a göre, hak olan Vahdet-i Vücûd budur. Mutlaka bunun böyle 

olması lazımdır. Bu Vahdet-i Vücûd anlayışında “gölge ve zât” ayrımı söz 

konusudur. Hallac-ı Mansur asılacağı zaman, Cüneyd-i Bağdadî’nin ona: “Hak 

benim deme, sen gölgeye aldanıyorsun! Onu hak zannediyorsun! Zâtı gölge ile 

karıştırıyorsun!” demesi gölge ve zât ayrımını ortaya koymaktadır519. 

 2) İkinci merhale, Muhiddin Arabî (1165/1240 520) tarafından şuura dökülmüş, 

şuura dökülecek kadar ileri gidilmiş bir Vahdet-i Vücûd ifadesi mevcuttur. Necip 

Fazıl, İbn Arabî’nin, Allah ile âlem münasebetiyle ilgili; “Eşya ve kâinat, Allah’ın 

zâhiri; Allah eşya ve kâinatın bâtını ve ruhu mesabesindedir. Yaratan, yaratılan, 

hâlık, mahlûk hep odur; çünkü vücud birdir. Âlem mevhumdur, onun gerçek varlığı 

yoktur. Bu ise hayâlin mânâsıdır. Tabiatta meydana gelen şey ondan başka değildir. 

Âlem denilen varlık ayân-ı sâbite suretlerinde Hakk’ın belirmesinden başka bir şey 

değildir”521 düşüncesinden hareket ederek, bu düşüncenin insanı boşluğa 

sürüklediğini ve işin içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini ifade etmiştir.  

 Necip Fazıl’a göre İbn Arabî, Vahdet-i Vücûd meselesinde; “Müessir (Allah), 

esere ( kâinata) mutabıktır522. Eşyanın gölgesi bile yoktur ve o gölgeden bizde kalan 

son mana, son his Allah’tır” der. O halde böyle bir yok içinde insanın kendisini 

bulabilmesinin imkanı da yoktur. Muhiddin Arabî’nin eşyayı yok görüşünde, 

gölgesini bile kabul etmeyişinde, o kabul etmeyişten sonra kalan bir hisse mevcuttur 

ki, ona da zat ile mahluk denemez. Çünkü mahlûku görmez ve insanda “Zât ile 

mahlûk bir araya gelir” vehmi doğar. Yani eserle müessir birleşir gibidir. Bu durum 

                                                 
519 Aynı eser, s. 167-168. 
520 Altıntaş, Tasavvuf Tarihi,  s. 117. 
521 Aynı eser, s. 120. 
522 O ve Ben, s. 191. 
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insanı büyük bir boşluğa düşürür ve bu hiçbir makasın kesemeyeceği bir hadisedir. 

Bunun dış şuur aynalarına yansımasındaki tehlikeyi İmam Rabbanî halledecektir523. 

 Necip Fazıl, İbn Arabî’nin Vahdet-i Vücûd düşüncesinin Batı panteizmiyle 

hiçbir münasebetinin olmadığı düşüncesindedir. Ona göre Batı panteizmi, Allah’ı 

tabiatta görür ve tabiat putlaştırılır. Muhiddin Arabî düşüncesinde ise böyle bir şey 

yoktur. Burada tabiat görülmemektedir524. 

 Necip Fazıl’a göre, bu meseleyi akıl ile hâl mümkün değildir ve eser üzerinde 

derinleşmeden ibaret olan bu bahsin inceliklerini akılla idrak, ancak Muhiddin Arabî 

çapında büyük insanların işidir. İbn Arabî’nin bu meseleye ilişkin görüşünün asla 

küfürle alakası yoktur. O bir tecellidir ve anlaşılması muhale yakın bir müşküldür525.

 3) Üçüncü merhale ise, “ikinci bin”in yenileyicisi olarak kabul edilen İmam 

Rabbanî (1563-1624)526 tarafından yerli yerine oturtulmuş, tashih edilmiş ve 

mühürlenmiş bir Vahdet-i Vücûd’dur. Necip Fazıl, şeriat ve tasavvufun, zâhir ve 

bâtının İmam Rabbanî’de birleştiğini ve Vahdet-i Vücûd meselesinde görüşünün 

İmam Rabbanî’nin görüşü doğrultusunda olduğunu belirtmiştir527.  

 Necip Fazıl’a göre İmam Rabbanî’nin, “bir şeyin gölgesi, o şeyin aynı değildir; 

belki bir benzeri, o şeyin bir misalidir ki, onu aslı üzerine hamletmek yanlıştır. 

Dolayısıyla “mümkün”, “vacib”in aynı olamaz. Mümkünün hakikati, Allah’a ait isim 

ve sıfatların bir benzeri ve misalidir. Doğru olan “her şey O’dur” hükmü değil; “her 

şey O’ndandır” ölçüsüdür” şeklindeki düşüncesiyle o, eserle müessirin bir 

olmadığını savunmuştur. İmam Rabbanî, “hiçbir şey O’na muttasıl (bitişik) değildir 

ve hiçbir şey O’ndan munfasıl (kopuk) değildir” ölçüsüyle bu meseleyi halletmiştir. 

                                                 
523 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 169. 
524 Aynı eser, s. 168. 
525 Halkadan Pırıltılar, s. 226. 
526 Altıntaş, Tasavvuf Tarihi, s. 127-128. 
527 O ve Ben, s. 191-192. 



 178 

Kulun Allah’tan ayrı olması elinde değildir. Aynı şekilde kulun Allah ile aynı olması 

da söz konusu olamaz. Hakiki Vahdet-i Vücûd budur. “Lâ mevcude illallah”ın sırrı 

da buradadır. Hiçbir şey mutlak olarak ne gayrdır, ne de ayndır528. 

 Necip Fazıl’a göre, Muhiddin Arabî’nin “eşyanın gölgesi bile yoktur” ifadesine 

karşılık İmam Rabbanî, eşyanın bir gölge vücudunun olduğunu ve o gölge vücudun 

“zât”tan gayrı olduğunu söyler. O, bütün Vahdet-i Vücûd’u zevken tasdik ettikten 

sonra onu eşyada bir şuhûd vahdeti, delâletler vahdeti olarak ele alır. Esası “Vahdet-i 

Şuhûd”a bağlar. Vahdet-i Şuhûd, “eşyanın gölge vücudunu kabulden” ibarettir529. 

 Necip Fazıl’a göre İmam Rabbanî’nin; “Allah verâların verâsında, ötelerin 

ötesinde, onunda ötesinde...” sözüyle Allah’ın hiçbir yerde teşhis olunamayacağını 

anlatmak istemiştir. Ufka ulaşmak mümkün değildir. Ufuk, bulunulan yere göre 

muayyen bir noktadadır. Oraya gidildiğinde ise ufuk başka bir yer olur. O yer bütün 

nisbetlerin, bütün kıyasların kaybolduğu, yok olduğu yerdir530. 

 

b) Muhiddin Arabî ile İmam Rabbanî’nin Birbirlerinden Ayrıldıkları Noktalar 

 Necip Fazıl’ın açıklamalarından hareketle, Muhiddin Arabî ile İmam 

Rabbanî’nin birbirlerinden ayrıldıkları noktalar şunlardır: 

 1. Muhiddin Arabî’ye göre zât ve vücûd aynıdır. İmam Rabbanî’ye göre vücûd 

zâttan ayrıdır531. 

 2. Muhiddin Arabî müessiri eserde, İmam Rabbanî ise hakikati doğrudan 

doğruya müessirde aramıştır. Muhiddin Arabî, müessirden ziyade eser üzerinde, 

                                                 
528 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 176. Ayrıca bkz.Arvasî, Tasavvuf Bahçeleri, s. 143-  
      148; Arvasî, Rabıta-i Şerife, s. 153-158. 
529 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 173. 
530 Aynı eser, s. 178. 
531 Aynı eser, s. 173. 
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İmam Rabbanî ise müessir üzerinde derinleşmiştir. Elbette ki müessir, eserin 

üstündedir532. 

 3. Muhiddin Arabî’ye göre, eşyanın gölgesi bile yoktur. İmam Rabbanî’ye göre 

ise, eşyanın gölge vücudu vardır533.  

 Necip Fazıl’a göre, İbn Arabî “eşyanın gölgesi bile yoktur” görüşünü ileri 

sürmüştür. Bazı yazarlar ise, İbn Arabî’nin vahdet-i vücûd görüşüne, âlem gölgedir. 

Fakat aslın, yani Allah’ın kendisidir. İmam-ı Rabbanî’ye göre de âlem gölgedir, ama 

bu gölge aslın kendisi değil, asıldan başka olan bir şeydir ve aslın kendisine 

bahşettiği vücud ile dışta kendi nefsinde mevcuttur” 534 görüşünü ileri sürmüşlerdir. 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

                                                 
532 Aynı eser, s. 171; O ve Ben, s. 192-193. 
533 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 169, 173. Daha fazlası için bkz. H. Ziya Ülken, İslam  
      Düşüncesi, İstanbul, 1946. s. 186- 187. 
534 Bkz. Altıntaş, Tasavvuf Tarihi, s. 129.  
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SONUÇ 

 

 Necip Fazıl Kısakürek, hayatı, eserleri, konferansları, gazeteciliği, dergiciliği 

ile büyük tesir çevresi bırakmış, Cumhuriyet dönemi  düşünce ve sanat adamıdır. O, 

şiir, tiyatro, hikaye, roman, deneme, fıkra; tarihî, dinî, tasavvufî incelemeler; siyasî 

ve sosyal makalelerle çok değişik türlerde  ve alanlarda; dili ve tavrı itibariyle yeni 

ve kendine mahsus yazılar yazmıştır. Onun çıkarmış olduğu Büyük Doğu dergisi, bir 

dergi hüviyetinden çok bir cemiyet, bir organizasyon olmuş ve ülke çapında büyük 

yankılar uyandırmıştır. 

Necip Fazıl, insanlığın içinde bulunduğu maddî ve manevî çöküşten 

kurtulabilmesi için bir siyaset, toplum ve devlet tasarımı ortaya koymaya çalışmıştır. 

Bunun adı ise, Necip Fazıl’ın, tarihte görülen idare çeşitlerinin mahzurlarının 

bırakılıp, faydalı yönlerinin alındığı, bütün siyasî ülkülere alternatif olarak gördüğü 

Büyük Doğu idealidir. 

Onun Büyük Doğu idealindeki devlet tasarımının adı, Baş Yüceliktir. Bu 

devlet, gerçek münevverlerin oluşturduğu Yüceler Kurultayı ve içlerinden 

seçecekleri Baş Yüce tarafından yönetilir. Baş Yücelikte, fert ve toplumun hakkı, 

kendisinden daha çok düşünüldüğü için, bu devlet tasarımı millî iradeyi yansıtmaz. 

Ancak herhangi bir fert haksızlığa uğradığını düşündüğünde devlet başkanını hesaba 

çekebilme hakkına da sahiptir. 

 Necip Fazıl’ın ideal devlet görüşünün bazı bölümlerinde Farabî’nin ideal 

devletinden etkilendiği söylenebilir. Onun, tasavvur ettiği devletin, merkeziyetçi ve 

müdahaleci yapısı, devlet başkanının özellikleri gibi hususlarda Farabî çizgisinden 

etkilendiği  görülmektedir. Fakat, Necip Fazıl’ın, bütünüyle Farabî’den etkilendiği 
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söylenemez. Çünkü Farabî, akla büyük önem atfederken, Necip Fazıl, aklın tek 

başına rehber olamayacağını, ancak dinin buyruğu altındaki selim akla 

güvenilebileceğini ileri sürmüştür.   

Necip Fazıl’ın peygamberlik görüşü, akla bakış açısıyla  ilgilidir. İnsan aklı 

tek başına ve rehbersiz doğru yola ulaşamayacağı için, insanlık peygambere 

muhtaçtır. Peygamberler bütün alanlarda olduğu gibi insanlığın sosyal, siyasal 

meselelerinde, toplumun şekillenmesinde ve idare edilmesinde de en güzel örnek ve 

önderdir. 

Necip Fazıl’ın düşünce sistemini şekillendiren kavramlar Doğu ve Batı’dır. 

O, Doğu ve Batı’yı müsbet ve menfî yönleriyle ortaya koymaya çalışmış ve bunun 

sonucunda idealindeki Büyük Doğu idealini şekillendirmiştir. O, Doğu ve Batı’nın 

soyut bir ayrım olduğu ve bu ayrımın farklı düşünce yapılarından kaynaklandığı 

görüşündedir. Doğu, ruhunun yanına maddeyi, Batı da müsbet bilgilerinin, 

maddesinin yanına ruhu koyamamış ve bu iki dünya buhran içine düşmüştür.  

Necip Fazıl, Doğu’ya aslî rengini veren İslâm’ın,  Doğu’dan çıkması 

sebebiyle Büyük Doğu adını verdiği mefkuresinde, İslâm düşüncesi ile Batı’nın 

müsbet bilgiler birikimini, birbiriyle bütünleştirebilmiş bir Doğu’nun, yeniden eski 

gücüne kavuşacağına inanmıştır. 

Necip Fazıl, hayranlık, taklitçilik ve öz kökten uzaklaşmanın toplumu 

buhrana düşürdüğünü, kaybedilen kıymetlerimizi kendi elimizdeyken dışarıda 

aradığımızı ileri sürmüştür. O, kâinat, dünya, insan, içtimaî ve iktisadî adalet, müsbet 

bilgiler, güzel sanatlar, kadın, devlet, siyaset görüşünün İslâm’da bulunduğuna işaret 

etmiştir. O, İslâm’ın özünü ve hikmetini anlamayan kimselerin, İslâm’a büyük zarar 

verdiğini ve onun yanlış anlaşılmasında bu kişilerin en büyük etken olduğunu ifade 
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etmiştir. Müslümanların ve Türk toplumunun içinde bulunduğu durumdan 

kurtulabilmesini, idraklerin yenilenerek, İslâm’ın modern dünyanın gereklerine 

uygun bir şekilde yeniden ifadelendirilmesinde görmüştür. O, dinin hikmetini 

anlamayan kimse kadar, dinde  reform yapmak isteyenlere de şiddetle karşı çıkmıştır.  

Necip Fazıl, insanın, ruh ve nefsten mürekkep iki ayrı cevherden meydana 

geldiği fikrine karşıdır. O, ruh ve nefsin, kalbin hakikatinde birleşerek tek bir cevher 

oluşturduğu görüşündedir. O, insanı, bu dünyanın ötelerini aramaya memur bir varlık 

olarak görür. Fakat insan aynı zamanda ebedîliğe tâlib olduğu için dünyayı en iyi 

şekilde imar edecektir. Onun bu görüşlerinin oluşmasında tasavvufla ilişkisinin etkisi 

büyüktür. 

Necip Fazıl’a göre, hakikat karşısında ruhun bürüneceği tavır ve eda melekesi 

olan ahlâk, ruhun başlıca sıfatı ve hadiselerin ruhta kıymet hükmüdür. İnsanın fikirle 

gördüğüne karşı, hisle takındığı değerlendirme edası ahlâktır. Yani ahlâkla fikir 

birbirini kuşatmaktadır. O, ahlâkı, amel yolunda görmek ister. Metafizik olguya 

sahip herhangi bir sistemin muhakkak bir ahlâk telakkisine sahip olması 

gerekmektedir. Bunu da kâmil manasıyla ortaya koyabilenler ise sadece hak 

dinlerdir. Necip Fazıl, Türk toplumunun dayandığı ahlâk telakkisinin İslâm ahlâkı 

olması gerektiği ve toplumun bundan uzaklaştığı için ahlâkî çöküntü içinde olduğu 

görüşündedir. 

 Necip Fazıl, hürriyeti, insan olmanın gereği olan bir vicdanîlik hissi diye 

tanımlamıştır. O, dinin sorumluluk yüklediği insanın fiillerinden sorumlu 

tutulabilmesi için hürriyetin zorunlu olduğunu belirtmiştir. Fakat bu hürriyet, mutlak  

olmayıp, kayıtlı bir hürriyettir. Necip Fazıl’da asıl olan, özünü Hakk’a teslim etmiş 

vicdanın, bundan sonraki hürriyetidir. O, sırf hürriyet için hürriyet istemenin her 



 183 

menfî tesire açık, başıboşluk anlamına geleceğine ve toplumda bir karmaşaya 

sebebiyet vereceğine işaret etmiştir. 

 Necip Fazıl düşünce sisteminde, toplum denilince Türk toplumu ele 

alınmıştır. O, Türk toplum yapısını, toplumun içinde bulunduğu sıkıntıları ve bu 

sıkıntılardan kurtulma yollarını ortaya koymaya çalışmıştır. O, Türk toplumunun 

içinden büyük bir mütefekkir çıkmamasını en büyük eksiklik ve geri kalış sebebi 

olarak görmüştür. O, Doğu’yu ve Müslümanları, Türk’ün temsil ettiğini ve Türk’ün 

düşüşüyle buhrana giren Doğu ve İslâm dünyasının yine Türk’ün yükselişiyle 

yeniden eski gücüne kavuşacağını ifade ederken, Türk toplumuna büyük bir paye 

biçmiştir. 

 Necip Fazıl’ın, tasavvufa meyli Abdülhakîm Arvasî ile olmuştur. O, 

kafasındaki bunalımlardan ve şüphelerden tasavvufa yönelmekle kurtulduğunu ileri 

sürmüştür. Tasavvufî konularda Abdülhakim Arvasî’nin büyük ölçüde etkisinde 

kalmıştır. O, tasavvufun sonradan dine eklenen bir hâl olmayıp, bizzat Hz. 

Peygamber’e dayandığını ifade etmiştir. O, bu sebeple şeriat ve tasavvufun 

birbirinden farklı hususlar olmayıp, dinin zahirinin şeriat, bâtınının ise tasavvuf 

olduğunu belirtmiştir. O, İmam-ı Rabbanî’nin vahdet-i vücûd meselesini en güzel 

şekilde izah ettiğini ve İbn Arabi’de izahı zor olan hususların, İmam-ı Rabbanî 

tarafından halledildiğini ileri sürmüştür. Necip Fazıl’a göre, İbn Arabî’de Allah ve 

kâinatın bir olduğu gibi hususlar, İmam Rabbanî tarafından kabul görmemiştir. 

 Necip Fazıl Kısakürek, bir çok farklı alandaki görüşleriyle ve bu görüşleri 

savunmadaki gayret ve cesaretiyle kendi döneminde büyük bir tesir çevresi bıraktığı 

kadar, günümüzde de düşünceleri ilgi uyandırmaya devam etmekte ve özgün 

fikirlerine atıfta bulunulmaktadır. 
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Ersoy, İlyas, Necip Fazıl Kısakürek Düşüncesinin Felsefî Yönü, Yüksek Lisans 

Tezi, Danışman: Prof. Dr. Hayrani Altıntaş, 193 + 8 s. 

 

ÖZET 

 
Necip Fazıl Kısakürek, Cumhuriyet dönemi Türk Düşünce Tarihinde önemli 

bir yere sahiptir. O, insanlığın yaşamış olduğu sorunlar üzerinde önemle durmuş ve 

bir takım çözüm önerilerinde bulunmuştur. Bu noktada özellikle sorunun maddi ve 

manevî çöküşten kaynaklandığını belirtmiştir. Tezimizde Necip Fazıl Kısakürek’in 

düşünce sistemi ele alınmış ve bir tahlili yapılmıştır.  

 Tezimiz bir giriş ve iki bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölümde Necip 

Fazıl Kısakürek’in düşünce sistemine genel bir bakış yapılmıştır. 

 İkinci bölümde ise; 

 A. Onun felsefî görüşleri içinde, siyasî görüşleri, demokrasi, Doğu, Batı 

karşılaştırması, İslâm ve peygamber görüşü, 

        B. Psikoloji ve Ahlâk görüşleri içinde, hürriyet ve insan hakları görüşleri, 

       C. Sosyal yapı görüşleri içinde, toplumun ruhu ve ideal toplum görüşleri,  

        D.  Tasavvuf Felsefesi başlığı altında, tasavvufla ilgili görüşleri ele alınmıştır. 

 

       Tezin sonunda ise, araştırma sonucu elde edilen neticeleri içeren bir sonuç 

bölümü eklenmiştir. 
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ABSTRACT 

Necip Fazıl Kısakürek has very important position in history of Turkish 

Republical mind. He struggled about problems of mankind and suggested proposals 

to solve them. At this point, he said that the problem arised from corporal and moral 

declines. In our thesis, his thought system was studied and utilized. 

 Objective of the thesis: The thesis consists of an introduction and two parts.In 

the first chapter, his thought system was generally scrutinized. 

 In the second chapter;  

A. Oriental and occidental thoughts were compared in his political ideas 

democracy and Islam and prophecy were studied in his philosophical ideas. 

B. Liberty, human rights and were studied in his psychological and moral ideas. 

C. Social structure, spirit of soceity and ideal soceity were studied in his social 

ideas.  

D. In Islam mysticism philosophy, his mystical ideas were studied. 

In the end of thesis, a final was added a final part, which included a general 

view of our study. 
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