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BİRİNCİ BÖLÜM
HAYATI

Ailesi ve İlk Yetiştiği Ortam
Necip Fazıl Kısakürek, O ve Ben isimli otobiyogra-

fik eserinde “Çemberlitaş’ta, Sultanahmet’e doğru inen 
sokaklardan birinde, kocaman bir konakta” doğduğunu 
söyler. Aynı eserde doğum tarihi olarak Rumi takvime 
göre 26 Mayıs 1320’yi, hicri takvime göre ise Rebiülevvel 
1323’ü vermektedir.2

Necip Fazıl’ın babası o doğduktan sonra hukuk mek-
tebini bitirmiş, çeşitli memuriyetler yapmış ve Necip 
Fazıl’a pek alaka göstermemiş bir babadır. Genç yaşta 
hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla da Necip Fazıl üze-
rinde hemen hiç tesiri olmamıştır. Onun üzerinde asıl 
tesiri olanlar büyükbabası, annesi ve anneannesidir. Bü-
yükbabası II. Abdülhamid döneminin cinayet mahkeme-
si reislerinden Mehmet Hilmi Efendi’dir. Hilmi Efendi, 
torunları içinde en çok Necip Fazıl’ı sever. Torununun 
eğitiminde olduğu kadar, Maraşlılık ve Anadolululuk 
şuurunun oluşmasında da onun telkinleri etkili olur. 
Çocukluğu, onu şımartacak kadar seven büyükbabası-
nın dizinin dibinde, kalabalık ve büyük bir konakta ge-
çer. Gerek dinî gerek sosyal gerekse kültürel terbiyesinin 
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oluşmasında Çemberlitaş’taki bu konakta geçirdiği yılla-
rın etkisi bir hayli büyüktür. 

Konakta büyükbabası tarafından diğer çocuklardan 
ayrı tutulan, şımartılan ve çocuk değil de büyük bir insan 
gibi muamele gören Necip Fazıl, dedesinin himayesinde 
daha dört-beş yaşlarında okuma yazma öğrenir. Yine de-
desinin divan şiirine olan merakı dolayısıyla küçük yaşta 
beyitler ezberler. İlk Kur’an derslerini de yine bu yaşla-
rında Mustafa Efendi adında, dedesinin himaye ettiği bir 
hâkimden alır. 

Sadece zekâsıyla değil öğrenmeye olan açıklığı ile de 
dedesinin dikkatini çeken Necip Fazıl, özellikle hatıra-
larında değindiğine göre on iki yaşına kadar eline geçen 
her kitabı âdeta bir hastalık derecesinde okur. Daha ye-
di-sekiz yaşlarında birçoğu Fransızcadan çevrilmiş korku, 
macera, polisiye türü romanlar okuyan küçük Necip, 11 
yaşına doğru Paul et Virginie (Pol ve Virjini), La Dame aux 
Camélias (Kamelyalı Kadınlar), Graziella, Zavallı Necdet 
gibi daha edebî romanlara yönelir. Hatıralarında ölçüsüz 
ve abur cubur olarak nitelendirdiği bu okumalara onu alış-
tıran kişi büyükannesi Zafer Hanım’dır. Bütün İstanbul’da 
dillere destan elmasları, ziyafetleri, armonik piyanosu ve 
çoğu Batı dillerinden tercüme edilmiş kitaplarıyla tipik 
bir Tanzimat devri Osmanlı hanımefendisi olan bu kadın, 
torununun yaramazlıklarına çare olarak onu roman oku-
maya alıştırır. Bu alışkanlık Necip Fazıl’ın edebiyata ilgi-
sinin, belki şuursuzca ve plansız, fakat ilk uyanışıdır aynı 
zamanda. Bu yıllar aynı zamanda II. Meşrutiyet’in de ilan 
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nemde, daha önce Başbakan Refik Saydam tarafından 
milletvekilliğine aday gösterilmiş ancak, onu bir tehdit 
olarak görmeleri sebebiyle adaylığı engellenmiş olması-
na rağmen, 1942 yılında bu defa CHP genel sekreteri ve 
hikâyeci Memduh Şevket Esendal tarafından milletvekil-
liğine aday gösterilir; fakat yine reddedilir. 

1943 yılı yaklaşırken onu büyük bir yoğunluk içinde 
görürüz. Kaderin ona biçtiği rol artık kapısındadır ve geri 
kalan hayatında daima olacağı gibi dur durak bilmeden 
çalışmanın bir nevi hazırlık aşamasındadır. Bir taraftan 
hocalık yapmakta, diğer yandan gazetedeki yazılarına de-
vam etmekte ve bu işler arasında öteden beri hayalini kur-
duğu Büyük Doğu dergisinin hazırlıklarını yapmaktadır. 
Büyük oğlu Mehmet de dünyaya gelmiştir. “Ev, ilk çocuk, 
afiş, kâğıt, muharrir, matbaa, nereye yetişeceğini bilemez 
hâlde”dir. Bu yoğunlukta “Efendim” diye hitap ettiği Ab-
dülhakim Arvâsî’yi görememekte, bunun sıkıntısını ayrı-
ca yaşamaktadır. Takvimler 17 Eylül 1943’ü gösterdiğinde 
öteden beri hayalini kurduğu, yıllar önce “Doğar Büyük 
Doğu benden doğarak” mısrasıyla adını müjdelediği hem 
kendi hayatını hem de bir neslin hayatını kökünden etki-
leyecek Büyük Doğu dergisini yayınlamaya başlar.

Büyük Doğu Dergisi
Necip Fazıl’ın Büyük Doğu’su sahneye hızlı çıkar. Sahi-

binin ismi dolayısıyla zaten ilgi gören dergi, farklı forma-
tı ve cesur tavrıyla da dikkat çeker. Aslına bakılırsa dergi 
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henüz emekleme devrindedir ve yazar kadrosunun çoğu 
ilerleyen sayfalarda detaylarıyla görüleceği üzere rejimle 
uyumlu isimlerdir. Ancak derginin kimi yazıları ve söyle-
mi yine de bazı kesimleri rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlık 
önce devrin Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafın-
dan Necip Fazıl’a gönderilen ve Büyük Doğu ile hocalık 
arasında bir tercih yapmasını bildiren bir yazıyla gün yü-
züne çıkar. Necip Fazıl, bu yazıya “Elli kişilik bir sınıftansa 
bütün vatana hitap edici kürsüyü yani Büyük Doğu’yu seç-
tiğini” ifade eden bir yazıyla cevap verir. Böylece hocalığı 
bırakır. 1944’ün mayıs ayında Büyük Doğu’da “Allah’a itaat 
etmeyene, itaat edilmez.” mealindeki bir hadis neşredilir. İşi 
zaten pest perdeden ele alan, Allah’tan ve ahlaktan bahse-
den dergi, yayınlanan bu hadis meali gerekçe gösterilerek 
Vekiller Heyeti (Bakanlar Kurulu) kararıyla kapatılır. Ne-
cip Fazıl ise hocalığından dolayı erteleyip tamamlamadığı 
askerlik vazifesini tamamlaması için Isparta’nın Eğirdir 
kazasındaki garnizona gönderilir. İkinci oğlu Ömer de bu 
hadiselerin ortasında dünyaya gelir. 

İlgili yerlere başvurarak İzmit’e aldırdığı askerliğini 
1945 yılında tamamlayarak İstanbul’a döner. Bu yılın 
kasım ayında Büyük Doğu’yu yeniden çıkarmaya başlar. 
Dergi büyük ilgi görmektedir. Dönemine göre çok büyük 
bir tiraj yakalayan dergi, ilk defa kapatılmasının ardın-
dan geri adım atmak, sinmek ve rejimin suyuna gitmek 
yerine, sesini iyiden iyiye yükseltmeye ve kimliğini daha 
net şekilde ortaya koymaya başlar. Devrin tek parti devri 
olduğu düşünüldüğünde böyle bir muhalefete kolay ko-
lay kimsenin cesaret edemeyeceği açıktır. Ancak Necip 
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Şiiri
Edebiyat zevki küçük yaşta eline oyalansın diye tutuş-

turulan korku ve polisiye romanlar yoluyla uyanan Necip 
Fazıl, hatıralarında aktardığına göre ilk şiir denemelerine 
Heybeliada Bahriye Mektebi’nde başlar. Gerek hassas bir 
ruha sahip oluşu gerek okuduğu kitapların etkisi gerekse 
evden ve ailesinden ayrı kaldığı bu yıllar onu duygusal ola-
rak şiire yönlendirmiş olsa gerektir. Heybeliada Bahriye 
Mektebi’nin penceresinden denizi seyredip derin düşün-
celere daldığını söyler. Dolayısıyla Heybeliada Bahriye 
Mektebi’nin konumu da şairane duyguların filizlenmesi 
için müsaittir. Necip Fazıl’ın şiire yönelmesindeki bir di-
ğer etken de okuldaki hocalarıdır. Ahmet Hamdi (Akseki-
li) gibi bir din âliminden; Hamdullah Suphi (Tanrıöver) 
ve Yahya Kemal (Beyatlı) gibi şairlerden ve İbrahim Aşkî 
(Tanık) gibi tasavvufu ve Doğu kaynaklarını iyi bilen bir 
hocadan dersler alması onu şairlik yolunda beslemiştir. 
Özelikle “Edebiyat ve felsefeden, riyaziye ve fiziğe kadar 
iç ve dış birçok ilimde derin ve mahrem mıntıkalara kadar 
nüfuz edebilmiş” bir şahsiyet olarak tarif ettiği İbrahim 
Aşkî, Necip Fazıl’daki şairlik istidadını keşfetmekle kal-
mamış, onu tasavvuf metinlerini okumaya yönlendirmek 
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suretiyle filizlenmesi yıllar alacak bir tohumu onun ruh 
iklimine de atmıştır.41

Necip Fazıl’ın şiir anlayışı üzerinde durmadan önce 
onun şiire başladığı yıllarda Türk şiirinin hangi durumda 
olduğuna kısaca değinmek faydalı olacaktır. Necip Fazıl’ın 
şiir karalamalarına başladığı Heybeliada Bahriye Mektebi 
yılları (1917-1921) Türk şiirinde millî his ve heyecanın 
yükseldiği yıllardır. Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarından 
üst üste büyük kayıplar ve yıkımlarla geçilmiş, Millî Müca-
dele ise Anadolu insanının sırtında büyük bir fedakârlık-
la sürdürülmektedir. Böyle bir tarihî arka planda Servet-i 
Fünun’un 1901 yılında dağılması sonrasında ortaya çıkan 
boşluğu doldurmak gayretiyle 1909 yılında bir araya gelen 
Fecr-i Âti topluluğu üyeleri bir beyanname (manifesto) 
ile Türk şiirinde tutmak istedikleri yeri ifade etmişlerdir. 
Büyük iddialarla ortaya çıkan bu topluluğun varlığı uzun 
soluklu olmamış, yapay bir planda kalmıştır. Topluluk üye-
lerinden sadece Ahmet Haşim’in şiir kudreti ile bireysel bir 
etki yarattığı söylenebilir. Bunda devrin yukarıda bahsetti-
ğimiz şartlarının da etkisi vardır. Zira üst üste gelen savaşlar 
ve kayıplar bireysel duygulardan ve hislerden ziyade millî 
his ve heyecana bağlı bir şiirin yavaş yavaş yükselmesine 
zemin hazırlamıştır. Nitekim 1911’de Ziya Gökalp, Ömer 
Seyfettin ve Ali Canip (Yöntem)’in öncülüğünde çıkan 
Genç Kalemler dergisi ile Millî Edebiyat Hareketi kuvvet-
li bir şekilde kendini göstermeye başlar. 1923 yılına kadar 
devam edecek süreçte bireysel duygulardan ziyade millî 
his ve heyecanlar giderek daha çok şiire yansımaya başlar. 
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Necip Fazıl ve İdeolocya Örgüsü
Necip Fazıl büyük bir sanatkâr olmanın yanında büyük 

bir fikir adamıdır. Özelikle 1930’ların ikinci yarısından 
itibaren değişen dünya görüşüyle birlikte kendisine bir 
fikir cephesi açmış, bu cepheyi 1943’ten itibaren çıkarma-
ya başladığı Büyük Doğu dergisi ile hem genişletmiş hem 
de tahkim etmiştir. Onun sanatını fikriyatından, fikriya-
tını hayatından ayrı düşünmek mümkün değildir. Bu üç 
cephe, yani sanat-fikir-aksiyon cephesi onun ideolojisinin 
(kendi tabiriyle ideolocyasının) yörüngesinde hareket 
eder. O, poetikasını ve sanat anlayışını açıkça yazdığı gibi, 
ideolojisinin bütün detaylarını da İdeolocya Örgüsü’nde 
yazmış, fikriyatının sınırlarını bu eserle ortaya koymuştur. 
Eser ilk defa Büyük Doğu dergisinde neşredilen yazılarla 
başlamış, daha sonra Büyük Doğu’ya Doğru üst başlığıyla 
ilk defa 1959 yılında kitap olarak yayımlamıştır. İdeolocya 
Örgüsü, Necip Fazıl tarafından yapılan eklemeler, çıkar-
malar, değişikliklerle bugünkü şeklini almıştır.

“Bu eser, benim bütün varlığım, vücut hikmetim, her 
şeyim…” sözleriyle İdeolocya Örgüsü’nün kendisi için öne-
mini vurgulayan Necip Fazıl eserin 1968 yılındaki baskısın-
da “Ben, arının peteğini hendeseleştirmeye memur bulun-
ması gibi, bu eseri örgüleştirmek için yaratıldım. Şiirlerim 
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de piyeslerim de hikâyelerim de ilim ve fikir yazılarım da 
sadece bu eserin belirttiği bina etrafında birtakım ‘müşte-
milât’tan başka bir şey değil…” cümleleriyle eserin diğer 
eserleri içindeki yerine de işaret eder. Aslında bütün bu 
abartıyla iç içe cümlelerin muhatabı okuyucularıdır ve 
onun düşüncesini, ideolocyasını anlamanın rehberinin 
bu kitap olduğunu söylemektedir. Gerçekten de kitap 
Necip Fazıl’ın dünya görüşünü, sanatını ve aksiyonunu 
anlamak isteyenler için başucu kitabı olma niteliği taşır. 

Gerek Necip Fazıl’ın gerek Büyük Doğu’da neşrettiği 
yazıların başlıklarından gerekse eserin içeriğindeki kimi 
açık ifadelerden de anlaşılacağı üzere İdeolocya Örgüsü, 
İslami bir dönüşüm rehberi olarak kaleme alınmıştır. 14 
Ekim 1949 ila 3 Kasım 1950 tarihlerinde Büyük Doğu’da 
neşredilen yazıların üst başlıkları buna delalet eder: Üst 
başlık olarak önce “İslam İnkılabı”, daha sonra “Başyüce-
lik Emirleri” tercih edilmiştir. Ayrıca eserin içerisindeki 
cümlelerden de bu anlaşılmaktadır. Mesela “bütün insan-
lığa biricik kurtuluş yolu olarak İslam inkılabının bütün 
ideolocyasını en ince noktalarına kadar arzetmenin zama-
nı”nın52 gediğini belirtmesi eserin çıkış varoluş nedenine 
yapılan önemli bir göndermedir. Dolayısıyla bu eserle sa-
dece kendi ideolojisinin sınırlarını madde madde ortaya 
koymakla kalmamış, İslami dönüşümün hangi yolla ulaşı-
lacağının da kendi fikriyatına göre yol haritasını çizmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı’nın aksine bir ulus-dev-
let olarak inşa edilmiştir. Seküler, yüzü Batı’ya dönük ve 
ulus bilinci üzerine bina edilmek istenen yeni devletin bü-
tün kurumları devrimler yoluyla şekillendiriliyordu. Din, 
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Bazı yazarlar vardır ki yazmakla kalmaz, yazdıkla-
rıyla/eserleriyle yaşar ve yaşatırlar. Bu durum dünyada 
çok az yazarın sahip olduğu bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığa 
sahip olanlar öldükten sonra da etkilerini güçlü şekilde 
sürdürürler. Üstelik bu yazarları hiç görmemiş, onlarla 
yan yana, yüz yüze hiç gelmemiş olsak da sanki yıllardır 
onları tanıyor, onların yanında, etrafında yaşıyormuşuz 
gibi hissettirirler bize. Çünkü onlar bireysel kimliklerin-
den sıyrılıp mensubu oldukları kültürün bir parçası olur-
lar. İşte Necip Fazıl da bu yazarlardandır. 

Necip Fazıl, yazdığını yaşamış (özellikle bir devirden 
sonra) yaşadığını yazmış ve yazdıklarıyla da nesilleri o ya-
şantının arkasındaki fikriyatla etkilemeyi başarmıştır. Mü-
cadelesinin aslını “Dava Anadolulu gençlerden, her biri 
‘ulvi aşıyı taşıyıcı ve bulaştırıcı’ bir aşk kadrosuna maya 
tutturabilmekti.” ifadeleriyle özetleyen Necip Fazıl’ın bu 
mayayı yıllar içinde tutturduğu görülür. Zira 1960’lı yıl-
lardan itibaren onu okuyan, dinleyen ve fikirlerine inanan 
bir gençlik yetişmeye başlamıştır. Anadolu’yu karış karış 
dolaşmış; aradığı ruh kökünün mayasının bulunduğuna 
inandığı Anadolu gençliğini fikirleriyle aşılamıştır. Bu aşı 
önce birkaç, sonra birkaç yüz, ardından da birkaç bin şek-
linde katlanarak halka halka genişlemiş, her genişleyişte 
sayıları milyonu aşmış bir nesil ortaya çıkmıştır. 
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Bu genç nesil onun yazdıklarından ve söylediklerin-
den ilhamla inandıklarını sadece kendi içlerinde, kapalı ve 
silik bir şekilde yaşamak yerine onu bir kimlik ve aidiyet 
olarak yaşamanın, savunmanın, tahkim etmenin çilesine 
ortak olmak bilincine kavuşmuştur. Daha 1968 yılında, 
ona “Son 25 yıl içinde yetişen; bugün bakan, profesör, 
milletvekili, doktor, avukat, gazeteci, partici, kim varsa 
gıdasını Büyük Doğu ekmeğine borçlu.” şeklinde cümle-
ler kurdurup, sevindirecek bir nesil inşa etmeyi başardığı 
anlaşılmaktadır. Bu ilk neslin ardından da birçok meslek 
dalından, toplumun farklı kesimlerinden güçlü bir Büyük 
Doğu nesli yetişmiştir. 

Onun farklılığı sadece kendine has düşüncesinde değil; 
bu düşünceyi yine kendine has bir üslup ve eda ile ifade 
edişindedir aynı zamanda. Özellikle 1950’lerden itibaren 
bu farklı ses, üslup ve eda bir cazibe yaratmış ve ortaya Ne-
cip Fazıl fenomenini çıkarmıştır. Batı’nın bir ideal olarak 
görüldüğü, Doğu’nun ise köhne bir geçmiş olarak telakki 
edildiği bir devirde ortaya koyduğu Doğu ve Batı telakkisi, 
bu bağlamda yepyeni bir perspektifin oluşmasına kapı ara-
lamıştır. Konuşmaya dahi değer görülmeyen, aşağılanan ve 
unut(tur)ulmaya çalışılan Doğu’yu, başına bir de “Büyük” 
sıfatı getirerek alternatif/yeni bir ideal hâline getirmiştir. 
Bu ideal, Necip Fazıl/Büyük Doğu tezgâhından çıkan genç 
bir nesil tarafından sahiplenilmiştir. Bu sahiplenmenin bir 
geleneğe dönüştüğünü söylemek de yanlış olmayacaktır.

Necip Fazıl’ın etkisi sanat, düşünce, aksiyon ve yayıncı-
lık olmak üzere dört ana başlık etrafında değerlendirilebilir. 


