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Özet
Modern dönem düşünürlerinden olan 
Nurettin Topçu siyasetten ekonomiye, 
kültür ve medeniyetten tasavvufa kadar 
oldukça geniş bir alanda fikir üretmiştir. 
Onun bu düşünce birikimi içinde ele aldığı 
meselelerden biri ideal yönetim anlayışına 
ilişkindir. Düşünür muhtelif pek çok ese-
rinde ideal devlet fikrine değinmiş, yöne-
tim anlayışını ahlaki bir çerçeveye yerleş-
tirmiştir. Bu çalışmada düşünürün ideal 
yönetim anlayışına ilişkin düşüncelerinin 
tespit edilmesi için devlet anlayışı merke-
ziyetçilik, mesuliyet ve otorite bağlamında 
ele alınmıştır. Öte yandan Topçu’nun ideal 
nizam tasavvuru olan Anadolu sosyaliz-
mine eleştirel bir yaklaşım getirilmektedir. 
Düşünür ideal yönetim anlayışına isim 
vermenin yanında müşahhas bir örnek 
üzerinden tanımlama yoluna gitmiştir. 
Nitekim Nurettin Topçu’nun yazılarında 
kimi zaman örtülü kimi zaman da açıkça 
ifade edilen Hitlerci nasyonal sosyalizm 
ve Anadolu sosyalizminin birlikte düşü-
nülmesinin kimi imkânsızlıkları bulun-
maktadır. Bu makalede Topçu’daki devlet 
düşüncesi üzerinden, ahlaki nizam tasav-
vurunun ele alınması ve Alman nasyonal 
sosyalizm ile Anadolu sosyalizmi arasın-
daki çelişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
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Abstract
Nurettin Topçu, one of the modern thinkers, 
produced ideas in a wide range of fields from 
politics to economy, from culture and civili-
zation to mysticism. One of the issues that he 
deals with in this accumulation of thought 
is about the ideal management approach. In 
many of his works, the thinker touched upon 
the idea of   the ideal state and placed the un-
derstanding of management in a moral fra-
mework. In this study, the understanding of 
the state is discussed in the context of centra-
lism, responsibility and authority in order to 
determine the thoughts of the thinker about 
the ideal management approach. On the ot-
her hand, a critical approach is brought to 
Anatolian socialism, which is Topçu’s ideal 
conception of order. In addition to naming 
the ideal management approach, the thin-
ker has tried to define it through a concrete 
example. As a matter of fact, there are some 
impossibilities of considering Hitlerian na-
tional socialism and Anatolian socialism 
together, which are sometimes implicitly and 
sometimes explicitly expressed in Nurettin 
Topçu’s writings. In this article, it is aimed 
to deal with the idea of   a moral order and to 
examine the contradiction between German 
national socialism and Anatolian socialism 
through the idea of   the state in Topçu.
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