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8 Mayýs 1911’de Ýstanbul Caðaloðlu’nda
Gümüþhânevî Dergâhý’nda dünyaya geldi.
Baba tarafýndan dedesi olan Safranbolu’-
lu Ýsmâil Necâti Efendi Ahmed Ziyâeddin
Gümüþhânevî’nin halifelerindendir. Babasý
Cumhuriyet döneminin ilk Ýstanbul müf-
tüsü Mehmet Fehmi Ülgener’dir. Anne ta-
rafýndan soy aðacýnýn Ýstanbul’da kök sal-
dýðý görülmektedir. Annesi Emine Behice
Haným’ýn babasý Hasan Sabri Paþa’dýr. Ül-
gener’in ailesi tam bir Osmanlý terkibidir.
Kâzým Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Nazým
Hikmet Ran, Mehmet Ali Aybar ve Oktay
Rifat Horozcu onun kuzenleridir. Ailesi, de-
desi Ýsmâil Necâti Efendi’nin vefat yýlý olan
1919’a kadar dergâhtaki þeyh meþruta-
sýnda ikamet etti. Ýlkokula Divanyolu’nda
baþladý, ardýndan Ýstanbul Sultânîsi’nin (Ýs-
tanbul Erkek Lisesi) ibtidâî kýsmýna geç-
ti. Ortaöðretimini bu okulda tamamladý.
Tahsili sürerken evde babasýndan þer‘î ilim-
leri öðrendi, tasavvufa yakýnlýk duydu. Arap-
ça ve Farsça yanýnda yine babasýndan ta‘-
lik yazýsýný meþketti. Babasýnýn ilmiye men-
subu arkadaþlarýyla yaptýðý sohbetlere ka-
týldý. Kendi gayretiyle Almanca öðrendi.
1932’de Ýstanbul Dârülfünunu Hukuk Fa-
kültesi’ne girdi. 1935’te mezun olunca Hu-
kuk Fakültesi Ýktisadiyat ve Ýçtimaiyat Kür-
süsü’nde asistanlýða baþladý. Aralýk 1936’-
da kurulan Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fa-
kültesi’ne geçti. Burada Alman hocalarý-
nýn derslerini, kitap ve makalelerini tercü-
me etti. Bunlardan Alexander Rüstow’un,
Ülgener’in Alman tarihçi okuluna yönel-
mesinde ve Werner Sombart ile Max We-
ber’i tanýmasýndaki etkisi büyüktür. We-
ber sosyolojisini benimsemesi, Ülgener gi-
bi Osmanlý-Türk kültür deðerleriyle yoð-
rulmuþ bir genç için ufuk açýcý oldu; onun
bilhassa iktisat zihniyeti sahasýnda özgün
eserler vermesine zemin hazýrladý. Farklý
kültürel ortamlarda ayný ekonomik uygu-
lamanýn benzer sonuçlar vermemesinin ar-

dýnda yatan gerçeðin ancak zihniyet araþ-
týrmalarýyla ortaya konulabileceði hususu
onun çalýþmalarýnýn çýkýþ noktasýný teþkil
etti. Bu noktadan hareketle dinin ekono-
mi üzerindeki belirleyiciliðini gözardý et-
meden Osmanlý iktisadî zihniyet dünyasý-
na açýldý ve 1937’de Yakýn Þark Türk Ýs-
lâm Dünyasýnýn Ýktisat Ahlâký ve Zih-
niyeti baþlýklý teziyle doktorasýný verdi.
1940’larýn baþýnda yayýmlanan makalele-
riyle kendini gösterdi. Ýktisat Fakültesi’n-
de Ýbrahim Fazýl Pelin, Þükrü Baban, Ömer
Lutfi Barkan, Ömer Celal Sarc, Ziyaeddin
Fahri Fýndýkoðlu, Refii Þükrü Suvla ve Or-
han Tuna’dan oluþan kadro içinde yer al-
dý. Özellikle “Ýktisadî Hayatta Zihniyetin
Rolü ve Tezahürleri” baþlýklý makalesi hem
Ýktisadî Ýnhitat Tarihimizin Ahlâk ve
Zihniyet Meseleleri adlý baþ eserinin,
hem de Türk ekonomik düþünce dünyasý-
ný anlamaya dayalý zihniyet boyutunu ge-
tirecek diðer çalýþmalarýnýn habercisi ol-
du. Sabri Ülgener, bu çalýþmalarýnda ikti-
sat ahlâký ile (norm) iktisat zihniyeti (reel)
arasýndaki uyum veya uyumsuzluðu We-
ber’den aldýðý bakýþ açýsýyla sorguladý. Özel-
likle belli bir yerde ve sýnýrlarý az çok bili-
nen bir zaman aralýðýnda teorik Batý kay-
naklarýný kullanarak prekapitalist Osman-
lý ekonomisinin Ortaçað sürecini tahlil et-
ti. Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinden
Ýbrâhim Hakký Erzurûmî’nin Ma‘rifetnâ-
me’sine, fütüvvetnâmelerden divan þair-
lerinin dizelerine kadar iktisadî zihniyet
dünyasýna tanýklýk edebilecek kaynaklara
nüfuz edip 1951’de Ýktisadî Ýnhitat Tari-
himizin Ahlâk ve Zihniyet Meseleleri
adlý önemli eserini neþretti. Ayný yýllarda
“Ýslâm Hukuk ve Ahlâk Kaynaklarýnda Ýk-
tisat Siyaseti Meseleleri”, “Ahmed Cevdet
Paþa’nýn Devlet ve Ýktisada Dair Düþüncele-
ri”, “Descartes Rasyonalizmine Bir Bakýþ”
ve “Ýktisat Felsefesi Tarihinde Werner Som-
bart’ýn Yeri ve Þahsiyeti” baþlýklý makalele-
rini yazdý.

1947-1948 yýllarýnda Harvard Üniversi-
tesi’nde bulunan Ülgener burada Joseph
Alois Schumpeter ve Alvin H. Hansen gibi
iktisatçýlarýn seminerlerine katýldý. Schum-
peter’den ekonomik analiz tarihi, Hansen’-
den Keynes iktisadýnýn esaslarýný incele-
me imkânýna kavuþtu. 1951’de profesör
oldu. Tarihte Darlýk Buhranlarý ve Ýk-
tisadî Muvazenesizlik Meseleleri ad-
lý profesörlük takdim tezi ayný yýl basýldý.
1954-1956 yýllarý arasýnda Ýktisat Fakülte-
si dekanlýðý yaptý. Dýþ ülkelerde kongrele-
re katýldý. 1958’de Yeni Delhi’de sunduðu
“Ýslâm’ýn Ýktisadî Geliþmede Para ve Kre-
di Meseleleri Karþýsýnda Durumu” baþlýk-

1918’de buranýn umumi müfettiþliðine ge-
tirildi. 1919’da Defter-i Hâkanî-i Þer‘î me-
murluðuna nakledildi, arkasýndan tekrar
umum müfettiþlik görevine döndü. 1922’-
de üçüncü rütbeden Mecidî niþanýyla tal-
tif edildi. Cumhuriyet’in ilâný ile Dârü’l-hi-
lâfeti’l-aliyye Medresesi’ndeki görevi so-
na erdi. 1924 yýlýnda seçimle Cumhuriyet
devrinin ilk Ýstanbul müftüsü oldu. 20 Ni-
san 1943’te Ýstanbul’da vefat etti ve Edir-
nekapý Þehitliði’ndeki aile sofasýna def-
nedildi. Mezar taþýndaki “Hüve’l-hallâku’l-
bâký” ibaresini son asýr Türk hattatlarýn-
dan Abdülkadir Efendi (Saynaç) yazmýþ-
týr. Mehmet Fehmi Ülgener’in Emine Be-
hice Haným’la 1892 yýlýnda yaptýðý evlilik-
ten iki çocuðu olmuþtur. Tanýnmýþ iktisat
profesörü Sabri Fehmi Ülgener onun oð-
ludur. Ýslâmî ilimlerde babasý Ýsmâil Necâ-
ti Efendi’nin iyi bir takipçisi olan Mehmet
Fehmi Ülgener onun gibi zâhirî ve bâtýnî
ilimlerde derinleþmiþtir. Arapça ve Fars-
ça’ya vâkýf, ayrýca hüsn-i hatta meraklý idi.
Ünlü hattat Sâmi Efendi’den meþkettiði
ta‘lik yazýda maharet sahibiydi. Nakþiben-
dî-Hâlidî þeyhi olan babasý vasýtasýyla Nak-
þibendîliðe intisap eden birçok insanla ta-
nýþmýþ, tarikat âdâb ve erkânýný öðren-
miþtir. Oðlu Sabri Ülgener’in belirttiðine
göre tasavvufa olan meylini gizlemiþ bir
tarikat ehlidir.

Eserleri. 1. Hikmet-i Huk†k-ý Ýslâmiy-
ye (Ýstanbul 1329). Mekteb-i Mülkiyye’de
okuttuðu Ýslâm hukuku felsefesi dersle-
rinin kitap haline getirilmiþ þekli olup sade-
leþtirilerek Ýslâm Hukuk Felsefesi adýy-
la da yayýmlanmýþtýr (nþr. Niyazi Kahveci,
Ankara 1994). 2. Medeniyet Ýslâmiyet’le
Olur (Ýstanbul 1332). 3. Dîn-i Ýslâm’ýn
Esaslarý Ýnsanlarýn Refah ve Saadetle-
ridir (Ýstanbul 1340). 4. Dinî, Ýdarî Mâ-
lûmat Mecmuasý ve Ýmtihan Rehberi
(Ýstanbul 1940, 1958, 1962). Ýstanbul müf-
tülüðü sýrasýnda camilerde görev yapacak
kimseler için kaleme alýnmýþ bir imtihan
rehberidir.
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bir iþ organizasyonu ortaya çýkaramayaca-
ðý bir gerçektir. Ancak bu zihniyet tüketimi
teþvik etmekten geri kalmamýþtýr. Kendini
gündelik iktisadî telâþ ve kaygýnýn üstünde
tutan Osmanlý bireyi bu davranýþ biçimiyle
ekonominin rasyonalizasyonuna mani ol-
muþtur. Osmanlý fertleri zühd küresinin
müntesipleridir; maddenin ekonomik yap-
týrým gücünün farkýna varamayan bu in-
sanlar arasýnda potansiyel olarak maddey-
le hesaplaþmaya hazýr kiþiler de vardýr. An-
cak bâtýnî tasavvufu reddeden Melâmî-
ler’in meydana getirdiði bu kesim de Os-
manlý ekonomisinin kapitalistleþmesini
gerçekleþtirecek güçten yoksundu. Zira
Melâmîler þehirli ve orta sýnýfa mensup ol-
madýklarý için zühd küresinden riyâzet kü-
resine geçiþi gerçekleþtirememiþtir.

Ülgener’in Melâmîler’le ilgili fikirlerinin
arkasýnda Weber’in Ýslâm toplumlarýnda
kapitalizmin oluþmamasýna iliþkin görüþ-
lerinin eleþtirisi vardýr. Weber’e göre ön-
ce Ýslâm’ýn ilk taþýyýcýlarýnýn savaþçýlar ol-
masý onun püriten bir ahlâk geliþtirme-
sini engellemiþtir. Öte yandan Ýslâm top-
lumlarýnda geliþen iktâ, timar ve zeâmet
sistemi (prebendal feodalizm) ataerkil (pat-
rimonyal) yönetim ve bürokrasidir. Dolayý-
sýyla ortaya çýkan zihniyet dünyevî bir ri-
yâzet olmayýp bâtýnî mistisizmdir. Sabri Ül-
gener’e göre ise Ýslâm Weber’in tahlilin-
de zincirin en zayýf halkasýdýr. Varýlan so-
nuçlarýn çoðu -daðýnýklýlýðý bir yana- acele
ve tek yanlý hükümlerden öteye geçmez.
Ülgener, Weber’in statik, tek boyutlu ve
tek aktörlü bir Ýslâm tablosu ortaya koy-
duðunu, Ýslâm tarihinin ilk yýllarýna dam-
gasýný vuran Ýslâm’ýn saf ve öz çehresiyle
ileriki yýllarýn mahallî çehresi arasýndaki
ayýrýma dikkat etmediðini, ayrýca yaptýðý
mukayeselerde yeri ve zamaný tam ola-
rak belirtmediðini ileri sürmüþtür. We-
ber’in genellikle “katý ve dört köþe” tes-
bitler yaptýðýný vurgulayan Ülgener, Ýs-
lâm’ýn mala mal varlýðýndan ötürü deðil ki-
bir ve gurura yol açmasýndan dolayý me-
safeli yaklaþtýðýný söyler. Bu noktada We-
ber’in Ýslâm’ý feodal bir din þeklinde gös-
terirken düþtüðü hataya dikkat çeker, Ýs-
lâm’ýn feodalizm ve feodal deðerlere karþý
mücadelesinin önemini belirtir.

Bu tahlilleri yaparken Sabri Ülgener, alý-
þýlagelmiþ ultra-amprisist anlayýþýn dýþýn-
da bir yol izleyerek Osmanlý iktisadî zihni-
yet dünyasýný aksettiren kayýtlarý dönemin
edebiyat ve sanat ürünlerinde bulmuþtur.
Onun gerçekleþtirdiði zihniyet araþtýrma-
larýnýn ýþýðýnda bakýlacak olursa Osmanlý’-
dan Cumhuriyet’e ulaþan iktisadî mirasýn,
sergilediði atâlet ve hantal yapýdan kur-

tulup saðlam ve tutarlý bir iktisadî insan
modelinin inþasýný Cumhuriyet yýllarýna bý-
raktýðý görülür. Sabri Ülgener’in iktisatçý
kimliðiyle çaðdaþ Türk düþüncesinde dik-
kate deðer bir yeri vardýr. Keynesçi ikti-
sat politikasýnýn sistemli biçimde Türki-
ye’ye giriþinin öncülüðünü yapmýþ, Alvin
H. Hansen’in etkisiyle makro iktisadýn en-
telektüel bir tabana ulaþmasýna katkýda
bulunmuþtur. Bu alanda yayýmladýðý ese-
rinde Keynesçi modeli az geliþmiþ ekono-
miler baðlamýnda sorguladýðý için onun
duyduðu rahatsýzlýðýn gerisinde akademik
hayata intisabýyla birlikte benimsediði We-
ber’in etkisi yer alýr. Hiçbir zaman kolay
yola sapmayan Sabri Ülgener’in akade-
mik titizliði eserlerine yansýmýþtýr. Mute-
dil Türkçe’nin en güzel üslûbuyla kaleme
aldýðý çalýþmalarýnda siyasal kaygý ve eko-
nomik çýkardan uzak, Türkiye’nin mese-
leleri konusunda sorumlu bir aydýn tipini
ortaya koymuþtur. Eserlerindeki bu dik-
kat ve hassasiyet kendisine çaðdaþ Türk
iktisat düþüncesinde uzun soluklu bir yer
kazandýrmýþtýr.

Eserleri. 1. Ýktisadî Ýnhitat Tarihimi-
zin Ahlâk ve Zihniyet Meseleleri (Ýs-
tanbul 1951; bazý deðiþiklerle birlikte Ýkti-
sadî Çözülmenin Ahlâk ve Zihniyet Dün-
yasý adýyla, Ýstanbul 1981, 2006). 2. Tarih-
te Darlýk Buhranlarý (Ýstanbul 1951, 2006;
Darlýk Buhranlarý ve Ýslâm Ýktisat Siyase-
ti adýyla, Ankara 1984). 3. Ýktisat Dersle-
ri (I, Ýstanbul 1952; II/1, Ýstanbul 1952). 4.
Milli Gelir, Ýstihdam ve Ýktisadi Büyü-
me (Ýstanbul 1962, 1966, 1974, 1976, 1980).
5. Zihniyet ve Din (Ýstanbul 1981, 2006).
6. Zihniyet, Aydýnlar ve Ýzm’ler (Anka-
ra 1983). Ülgener’in ayrýca çeþitli bilimsel
dergilerde yayýmlanan makaleleri ve çevi-
rileri toplu olarak A. Güner Sayar tarafýn-
dan Makaleler: Sabri F. Ülgener (Ýstan-
bul 2006) adýyla neþredilmiþtir (yayýnlarý-
nýn toplu listesi için bk. Sayar, Makaleler
[Ýstanbul 2006], s. 676-682).
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lý tebliðinde Ýslâmiyet’in faizi niçin haram
kýldýðýný irdeledi. 1958-1959 akademik yý-
lýnda Münih Üniversitesi’nde bulundu.
1964-1965 yýllarýnda misafir profesör ola-
rak Columbia Üniversitesi’nde ders verdi.
Türkiye’ye giriþine ön ayak olduðu Keynes-
çi iktisadý, Alman tarihçi okulunun görü-
þünde yorumladýðý az geliþmiþlik olgusuy-
la birleþtiren Milli Gelir, Ýstihdam ve Ýk-
tisadi Büyüme adlý kitabýný 1962’de ya-
yýmladý. Çeþitli makaleler yanýnda AK Ýkti-
sat Ansiklopedisi’nde elliden fazla mad-
de yazdý. 1960’larda Türkiye’de baþ göste-
ren olaylar münasebetiyle kaleme aldýðý
“Aydýnlar Sosyolojisi” baþlýklý yazýsýnda Mark-
sizm’e karþý eleþtirel bir çýkýþ yaptý. 1981’-
de emekliye ayrýldý. 1 Temmuz 1983’te Ýs-
tanbul Erenköy’de öldü ve Edirnekapý Þe-
hitliði’ndeki aile sofasýna defnedildi.

Sabri Ülgener’in sosyolog kimliðinin en
deðerli ürünü Ýktisadî Ýnhitat Tarihimi-
zin Ahlâk ve Zihniyet Meseleleri adlý
eseridir. Daha sonra yayýmlanan Zihni-
yet ve Din ile tamamlanan eserde, Batý
Avrupa’da ortaya çýkan kapitalistleþme sü-
reci karþýsýnda Osmanlý ekonomisinin çö-
zülmeye girdiði bir dönemde iktisadî zih-
niyet dünyasýnýn bir tahlilini yapmýþtýr. We-
ber’in, kapitalizmin doðuþunda Protestan-
lýðýn üstlendiði role dair düþüncelerinden
hareketle Ülgener, farklý bir yerde ve fark-
lý bir zamanda Osmanlý ekonomisinin ka-
pitalizme geçememesinin sebeplerini gös-
termeye çalýþmýþ; Ýslâmiyet’in belirlediði
iktisat ahlâký (norm) ile yaþanan hayatý þe-
killendiren iktisadî zihniyetin (reel) Osman-
lý gerçeðindeki muhasebesini yaparken
özellikle bâtýnî tasavvufun rasyonel bir eko-
nomik bireyin oluþmasýný engellediðini ile-
ri sürmüþtür. Ülgener’e göre lonca anlayý-
þýyla üretimde içe kapanan ve katýlaþan,
en küçük bir yeniliðe sert tepki gösteren
bir meslek ve sanat taassubunun teþkil et-
tiði gelenekçiliðin saðlýklý ve uzun soluklu
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Folklor Araþtýrmalarý, Türkiyat Mec-
muasý ve imtiyaz sahibi olduðu Galata-
saray dergisiyle Mülkiye dergisinde ya-
zýlar yazmýþtýr. 1927’de Felsefe ve Ýçti-
maiyat dergisini çýkarmýþ, Ýnsan dergi-
sini 1938’den 1943’e, Sosyoloji Dergisi
adlý yýllýðý 1960 yýlýna kadar yayýmlamýþtýr.
1937’den sonra çok sayýda ulusal ve ulus-
lar arasý bilimsel toplantýya katýlmýþtýr.
1918-1920 yýllarý arasýnda karakalem, 1940-
1945 arasýnda yaðlý boya, 1967-1970 ara-
sýnda kompozisyon çalýþmalarý yapmýþ ve
bunlarý sergilemiþtir.

Hilmi Ziya Ülken’e göre felsefenin te-
mel konusu varlýktýr; hakikat ve düþünce
problemleri varlýk probleminden doðar. Fe-
nomenolojinin tasvir metodundan hareket
eden Ülken, olaylarý tek bir köke indirmek-
sizin her birini kendi orijinalliði içinde ele
alma imkânýnýn fenomenolojik yöntemde
olduðu görüþündedir. Böylece varlýðý, insa-
ný, insandaki bilgi ve deðeri bu yolla açýk-
lamaya çalýþýr ve karmaþýðý basite indir-
gemekten kaçýnýr. Felsefe tarihinde Saint
Augustine, Pascal, Heidegger, Max Sche-
ler geleneðine baðlýdýr. Ona göre felsefe
bilmeyle baþlar; fakat bilme bütün prob-
lemlerin çözümüne yetmez, çünkü bilgi
sýnýrlýdýr. Bu sýnýrlý oluþ, vasýta ve araþtýr-
malarýn yetersizliðinden deðil söz konusu
problemlerin niteliði gereði araþtýrmacý-
ya mukavemet etmesinden ileri gelir. Bil-
menin bittiði yerde düþünme baþlar. Dü-
þünme varlýk âlemine olabildiðince açýl-
mak demektir. Âlem var olanlarla sýnýrlý-
dýr. Ýnsan var olanlarýn bütün basamakla-
rýnda yükselse bile sýnýrlarda kalýr ve on-
larý ancak âlem kavramýyla kuþatýr. Mut-
lak hakikate ulaþmak için özne-nesne iki-
liðini aþmak gerekir. Fakat bu ikiliði âlem
kavramýyla aþmak mümkün deðildir. Bu
durumda aþkýn varlýk yani mutlak hakikat
(Tanrý) bilme ve düþünme güçlerini aþar.
Aþkýn varlýða ancak inanmayla nüfuz edi-
lebilir. Ýnanmak varlýðýn birliðine ulaþmak-
týr. Sonuçta hakikate ilimle imaný birleþti-
rerek ulaþýlýr (Bilgi ve Deðer, s. 66-67, 211-

213; Varlýk ve Oluþ, s. 106). Böylece Ülken,
bilginin deðiþken tavrý ve düþüncenin ye-
tersizliði karþýsýnda varlýklarýn çift kutup-
luluðundan aþkýn varlýk sayesinde kurtul-
manýn mümkün olduðu, aþkýn varlýkla da
ancak iman yoluyla temas kurulabileceði
sonucuna varýr. Hilmi Ziya Ülken’in felse-
fesinde orijinal sayýlabilecek yan burasýdýr.

Bilgi ve Deðer adlý eserindeki fikirleri-
ne göre bilgi izâfî, sýnýrlý ve sonludur; mut-
lak ve aþkýn varlýða çarparak kýrýlmaya
mahkûmdur. Fakat bilgi aþkýn varlýða yö-
nelmekten de vazgeçemez. Mutlak ve son-
suzun inkârý bir bakýma izâfî ve sonlunun
da inkârý demektir. Mutlakla büsbütün
alâkasýný kesen bir felsefe kendi temelini
yýkan salt þüphecilikten baþka bir þey de-
ðildir. Genellikle bu konudaki yanýlgý bilgi-
nin çift kutuplu oluþundan kaynaklanmak-
tadýr. Çünkü insan bilgiyi ya özne veya nes-
ne olarak kavrýyor, evreni ya zaman ya da
mekân içinde görüyor. Halbuki varlýk za-
man-mekân, bilgi özne-nesne bütünüdür.
Bilgiyi hem özne hem nesne olarak kav-
ramanýn imkânsýzlýðý beþerî bir aczdir; bu
yüzden bilgi teorisi varlýðý kavrama çaba-
sýnda insaný çýkmaza götürmektedir. De-
ðer problemini irdelemeden bu çýkmaz-
dan kurtulmak mümkün deðildir. Ýnsan
deðerler dünyasýnda yaþamakta ve deðer-
ler hiyerarþisi kurmaktadýr. Bütün deðer-
ler toplum içinde geliþir. Ýnsan, iþ ve bilgi
sistemleri þeklinde görünen faaliyetlerini
aþkýn deðerlerle kuþatmadýkça bu deðer-
ler temelsiz kalýr. Sonuçta her içkin deðer
bir aþkýn deðer tarafýndan kuþatýlýr. Baþ-
kasýnýn varlýðý olmadan ve baþkasýnýn var-
lýðýna dayanmadan hiçbir deðerlendirme
yapýlamaz. Bu da deðer bilgisinin deðer
inancý halini almasý demektir. Teknik, ah-
lâk, hukuk gibi alanlara dair bütün deðer-
lendirmeler inançla tamamlanýr. Deðer, in-
sanî varlýk ve aþkýn özneyle iliþkili olduðu
için bilginin çift görünümlü (dikatomik) açý-
lýþýndan kurtulur. Þuurda bilgi insaný var-
lýk önünde alternatiflerle karþý karþýya bý-
raktýðý halde deðer, bilgi ve sanat onu var-
lýða nüfuz eden diyalektik senteze götü-
rür. Kýsacasý deðer, varlýðýn çift kutuplulu-
ðunu çözemeyen bilgiyi senteze ulaþtýra-
rak bilginin karþý karþýya býraktýðý alter-
natifleri birleþtirmeyi saðlar (Bilgi ve De-
ðer, s. 165-166).

Ülken’in felsefesinde hâkim düþünce
özne-nesne ikiliðidir. Ülken bilme, düþün-
me ve inanmaya dair fikirlerinin sonucu
olarak inançtan baþka bir yolla aþkýn varlý-
ða nüfuz edilemeyeceðine inanýr. Ona göre
Gazzâlî’nin kalp gözü, Pascal’ýn kalp man-
týðý ve ince görüþ, Bergson’un sezgi dediði

14-15; Toktamýþ Ateþ, “Son Büyük Hocalardan-
dý”, Ýktisat Dergisi, sy. 224-225, Ýstanbul 1983, s.
6-8; Aydýn Uður, “XIX. Yüzyýl Alman Tarih Fel-
sefesi Geleneði ve Bir Türk Bilim Adamý: Prof.
Sabri Ülgener”, Toplum ve Bilim, sy. 23, Ýstan-
bul 1983, s. 127-132; Þerif Mardin, “Aydýnlar
Konusunda Ülgener ve Bir Ýzah Denemesi / Pro-
fessor Ülgener and Turkish Intellectuals”, a.e.,
sy. 24 (1984), s. 9-16; Orhan Tuna, “Tarihte Dar-
lýk Buhranlarý ve Ýktisadi Muvazenesizlik Mese-
lesi”, Yeni Gözlem, sy. 12 (1984), s. 9-10; Ercan
Eren, “Prof. Dr. Sabri Ülgener ve Yöntem Sorun-
larý”, Ýktisat Dergisi, sy. 252, Ýstanbul 1985, s. 3-
12; ÝFM (Prof. Dr. Sabri F. Ülgener’e Armaðan),
XLIII/1-4 (1987), tür.yer.; Hacý Bayram Kaçmazoð-
lu, “Ýktisadi Düþünce Tarihimize Ülgener’in Kat-
kýlarý”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Edebiyat Bilimleri Araþtýrma Dergisi, sy.
21, Erzurum 1995, s. 205-212; Kadir Koçdemir,
“Ýlmiyle Alim, Ýrfanýyla Arif: Ülgener”, Türkiye
Günlüðü, sy. 51 (1998), s. 107-116; Dursun Ayan,
“Sabri F. Ülgener’in Türk Düþünce Kültüründeki
Yeri”, Doðu Batý, sy. 12, Ankara 2000, s. 157-
191.
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ÜLKEN, Hilmi Ziya

(1901-1974)

Son dönem
Türk bilim ve fikir adamý.˜ ™

Ýstanbul’da doðdu. Babasý kimyager
Mehmed Ziya, annesi Müþfike Haným’dýr.
Orta öðrenimini Ýstanbul Sultânîsi’nde (Ýs-
tanbul Erkek Lisesi) tamamladý. 1921’de
Mülkiye’den mezun oldu. Çeþitli þehirler-
de öðretmenlik ve memurluk yaptý. 1933’-
te yeni kurulan Ýstanbul Üniversitesi’ne
Türk medeniyeti doçentliðine tayin edildi;
ardýndan araþtýrma yapmak üzere Ber-
lin’e gönderildi. Döndüðünde üniversitede
Türk tefekkür tarihi, mantýk, deðerler te-
orisi, Ýslâm felsefesi, ahlâk, sistematik fel-
sefe ve sosyoloji okuttu. 1941’de profesör-
lüðe yükseltildi. 1949’da Ankara Üniversi-
tesi Ýlâhiyat Fakültesi’ne geçti; bu fakülte-
de emekli oluncaya kadar mantýk ve sis-
tematik felsefe kürsüsünde ders verdi.
1957’de kendisine ordinaryüs profesörlük
unvaný verildi. 1968’de açýlan Ankara Üni-
versitesi Eðitim Fakültesi’nde eðitim ve
ilim felsefesi okuttu. 1971’de yaþ haddin-
den emekli oldu, ancak Ýlâhiyat Fakülte-
si’ndeki görevini 1973 yýlýna kadar sürdür-
dü. 5 Haziran 1974’te Ýstanbul’da vefat
etti. Ýlmî faaliyetlerinin yaný sýra edebiyat,
resim ve hat çalýþmalarý da yapan Hilmi
Ziya Ülken Fransýzca, Ýngilizce, Almanca
ve Arapça biliyordu. 1923-1924 yýllarýnda
bir grup arkadaþýyla birlikte Mihrab ve
Anadolu Mecmuasý’ný çýkarmýþ; Der-
gâh, Türk Yurdu, Ülkü, Hareket, Ýstan-
bul, Kültür Haftasý, Millî Mecmua, Þar-
kiyat Mecmuasý, Türk Düþüncesi, Türk
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