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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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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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55). Ülken, her þeyin maddeden ibaret ol-
duðu görüþüne karþý fizikçi Heissenberg’-
den yararlanarak insanlýðýn bütün baþa-
rýlarýnýn ruhtan kaynaklandýðýný savunur.
Maddeye deðer veren ruhun ona olan aþ-
kýdýr. Bedenle ruh birbirinin hem tamam-
layýcýsý hem karþýtýdýr. Bedensiz ruh ha-
yal, maddesiz mâna vehimdir. Felsefenin
en büyük problemi ruh-beden iliþkisidir.
Ahlâk bu iliþki üzerine kurulabilir. Ýnsan
ruhu ve bedeniyle somut, bölünmez bir
bütündür. Bedenle ruhtan sadece birinin
eðitimini ön planda tutmak kiþilik bütün-
lüðünün bozulmasýna sebep olur. Ruhu ih-
mal ederek yalnýz bedeni eðitenler insan
yerine makine meydana getirirler (Aþk
Ahlâký, s. 13-14). Ýnsan bir yandan kendi
nesnesini tekrarlayýp soyutlaþtýrýr ve fikir
haline koyar, diðer yandan kendi benini
nesne gibi alýp gözünü kendine çevirir ve
iç âlemini kurar. Böylece hayatî, iktisadî,
estetik, ahlâkî ve fikrî deðerleri oluþturur.
Buna içtimaî-ruhî hayatýn doðuþu denir.
Her þahsiyet dýþa dönük yönüyle toplum,
içe dönük yönüyle bireydir. Bu sebeple sos-
yolojinin konusu karþýlýklý insan iliþkilerin-
den ortaya çýkan olaylardýr. Fert ve toplum
çatýþmasý karþýsýnda ne sosyolojiyi psiko-
lojiye ne psikolojiyi sosyolojiye indirgemek
mümkündür. Çünkü fert-toplum ikilisin-
den kurtulmanýn imkâný yoktur. Bedenî
deðiþmelerle ilgili ferdî benlik ve þuura sa-
hip olunduðu gibi sosyal olaylarla ilgili de
bir içtimaî bünye ve þuura sahip olunabi-
lir. Toplumda deðiþen hiçbir þey bulunma-
saydý sosyal hâfýza teþekkül etmezdi; ak-
sine toplum sadece deðiþmelerden ibaret
olsaydý çeþitli deðiþmeler arasýnda baðlan-
tý kurulamaz, onlarýn ayný topluma ait ol-
duklarýný söyleyecek bir benlik bulunmaz-
dý. Her iki halde de toplumun teþekkülü
imkânsýz kalýrdý. Kýsacasý sosyal bilinç de-
ðiþmeler arasýnda sabit kalan kolektif bir
varlýðýn bilincidir. Sosyal bilincin iki özelliði
vardýr: Hâfýza ve sosyal mantýk. Hâfýza mi-
tolojiler, destanlar, tarihler, hâtýralar þek-
linde ortaya çýkar. Sosyal mantýk ise top-
lumun dýþ âleme çevrilmiþ objektif görü-
nümü, pratik davranýþlarýdýr. Buna toplu-
mun teorik ve pratik aklý denebilir. Ülken,
bütün toplumlarýn temelinde þuur, irade
ve otoritenin bulunduðu görüþünden ha-
reketle toplumu, “ayný otoriteye itaat eden
ve bundan dolayý ayný âdetlere sahip olan
insanlarýn meydana getirdiði topluluk” di-
ye tanýmlar. Diðer bir tanýma göre toplum
maddî ve mânevî olarak insaný kuþatan fi-
iller, karakterler, inançlar ve deðerler sis-
temidir. Geleneksel görüþün iddia ettiði gi-
bi toplum sözleþmeden doðmamýþtýr, söz-

leþme toplumun eseridir. Marx ve arka-
daþlarýnýn tezlerinin aksine sosyal yapýnýn
esasý alt yapý olaylarý deðildir; çünkü bir
ekonomik olay mutlaka bir sosyal kurum
içerisinde, yani belirli bir þekil ve siyasî özel-
lik aldýðý zaman sosyal bir rol oynar. Top-
lumda iktisadî, hukukî ve ahlâkî hadiseler
birbirinden baðýmsýz gerçekleþmez; ancak
sosyal bir determinizmden ve bunu ha-
zýrlayan karþýlýklý etkiler silsilesinden söz
edilebilir (Felsefeye Giriþ, II, 48-49; Sosyo-
loji Problemleri, s. 199-201).

Hilmi Ziya Ülken ilk çalýþmalarýnda Aris-
to’nun varlýk tabakalarý görüþünün etki-
sinde kalmýþ olup sosyolojisinde de bu et-
ki görülür. Ona göre toplumda sosyal iþ-
levler ne kadar farklýlaþýrsa sýnýflar o de-
rece birbirinden ayrýlýr ve birbirini o ölçü-
de tamamlar. Sýnýflar arasýnda çatýþma ka-
dar baðlanma ve yardýmlaþma da vardýr.
Bu bakýmdan toplum sýnýftan doðmamýþ-
týr, nitekim ilkel toplumlarda sýnýf yoktur,
ilkel toplumlarýn karmaþýklaþmasýndan sý-
nýf doðmuþtur. Ýnsanlarý servet, asalet ve
bilgi derecesine göre deðil ruhun ve ahlâ-
kýn kudretine göre mertebelere ayýrmak
lâzýmdýr. Gerçek özgürlük ve demokrasi
ihtiras ve aþk üzerine kurulmuþ merte-
beler toplumundan geçer. Amerikanizm
ve Bolþevizm’le çocukluk devrini idrak eden
medeniyet mertebeler devletiyle olgunlu-
ðunu tamamlayacak ve þahsiyetine kavu-
þacaktýr (Felsefeye Giriþ, II, 48-49). Ülken
Veraset ve Cemiyet adlý kitabýnda kalý-
týmla toplumun etkileþimini tartýþýr. Ma-
razî Þuur ve diðer eserlerinde ayný konu
üzerinde durarak toplumdan alýnan etki-
lerin sonraki kuþaklara geçtiðini, çocuðun
daha ana karnýndayken biyolojik, sosyolo-
jik ve fizyolojik etkilerle karþý karþýya kal-
dýðýný ileri sürer; bu etkilerin ortaya çýkar-
dýðý ýrka da içtimaî ýrk adýný verir. Millet-
ler, asýrlarca baðýmsýzlýklarýný ve toprak
bütünlüklerini kaybetmiþ olsalar bile güç-
lü bir temele dayanmaktadýr, bu temel
içtimaî verasettir. Toplumlar, yalnýz eðitim-
le deðil ayný zamanda verasetle de bütün
yetenekleri nakleden saðlam ve devamlý
bir temele sahiptir. Ülken buna potansi-
yel þahsiyet adýný verir (Ýçtimaî Doktrinler
Tarihi, s. 246; Tarihî Maddeciliðe Reddiye,
s. 228).

Ahlâký meselelerin meselesi olarak gö-
ren Hilmi Ziya Ülken’e göre ruhun kudreti
olgunlaþýp taþmaya baþlayýnca ahlâk du-
rumunu alýr. Ahlâkýn gücü kültürleri hük-
mü altýna alýp toplumlara yön verdiði za-
man siyaset doðar. Ruh ancak ahlâkla fi-
ile yönelir ve ahlâk siyasetle tamamlanýr.
Ahlâklý olmak imanýný dünyaya yaymak, ir-

güçler imanýn keskinleþtirdiði yeni görüþ
yollarýdýr. Ýnsan kimliði bakýmýndan sonlu-
dur, sonsuz varlýðý yaþayamaz, ancak onu
düþünür. Bu düþünce insanî varlýðýn ken-
dini aþmak için gösterdiði en büyük ça-
badýr. Sonsuza ait düþünceye inanma de-
nir. Sonsuz varlýk hakkýndaki düþünce bir
seçme deðildir; aksine sonlu olan varlýðýn
var olanlar üzerindeki düþüncesinden çý-
kardýðý mantýk kiþiyi sonsuz varlýk üzerin-
de düþünmeye zorlar. Ýnsanýn nesneler-
den ibaret dünyasý âdeta bu aþkýn varlýk
tarafýndan her yönden kuþatýlmýþtýr. Aþ-
kýn varlýk olduðu içindir ki insanî varlýk þu-
urlu ve mânevî olabilmektedir. Ahlâký ve
dini mümkün kýlan, ruhlar arasý iþtiraki
doðuran aþkýn iliþki bulunmasa insanlýk
ortadan kalkar. Âlem aþkýn varlýðýn tecelli
alanýdýr. Allah’a iman bilginin tamlýðýný ve
bütünlüðünü saðlar. Bu imanýn saðladýðý
bilgi dengesi dýþýnda yalnýzca mekanizm,
akýl dýþý varlýk, kör tabiat ve karmaþa var-
dýr. Düþünceden Tanrý kaldýrýlýrsa bilinç, öz-
gürlük ve sorumluluk anlamsýz kalýr. Ýn-
san aþkýn varlýða karþý sorumlu olduðun-
dan kendi kendine ve baþka insanlara kar-
þý da sorumludur. Ýnsanýn aþkýn varlýk önün-
deki sorumluluðu ona gerçek âleminde
kendisini varlýklardan ayýran vicdan özgür-
lüðünü verir. “Ýnsan özgürdür” demek,
“Sonsuz varlýðý düþünebiliyor ve kendi za-
manî oluþuna bu þuurla bakabiliyor” de-
mektir (Felsefeye Giriþ, II, 226-235; Tarihî
Maddeciliðe Reddiye, s. 51; Bilgi ve De-
ðer, s. 390; Varlýk ve Oluþ, s. 415-416).
Ýman sayesinde insan hem güç kazanýr
hem de baþka insanlar ve tabiat üzerin-
deki egemenliðini sürdürür. Bu egemen-
liðin ilk adýmý arzularýna gem vurma þek-
linde dinî yasaklarla baþlar. Toplumlarýn
her döneminde ve her yerde emirler ve
yasaklar sisteminin bulunmasý bundan-
dýr. Ýman insanýn kendi kendini aþmasýný
saðlar, bu da onun özgürlüðünü kazan-
masý demektir. Sonuçta insan inkâr etti-
ði için deðil kabul ettiði için özgür ve bü-
yüktür. Sanat, ahlâk ve din alanýnda de-
ðerlerin yaratýcýlýðý iman gücünün eseri-
dir. Ancak iman gücü verimliliðini koruya-
bilmesi için hoþgörüyle beraber yürüme-
lidir; hoþgörüsüzlük insan, toplum ve ta-
biat üzerindeki egemenliði tahakküme
dönüþtürür. Gerçek ideal maddeden ve
hayattan çok mânevî deðerlere yönelik
ideallerdir.

Ýnsan ve ruh üzerine çözümlemeler ya-
pýlmadan sosyoloji ve felsefe meselelerini
açýklamak imkânsýzdýr. Zira ruhun yoklu-
ðunu savunmak bütün gerçekleri inkâr
etmek demektir (Umumi Ruhiyat, s. 51-
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rý, Ýþrâkýlik, baðýmsýz filozoflar, tasavvufî
felsefe, Ýslâm âleminde müsbet ilimler, Ýs-
lâm ilim ve felsefesinin Batý’ya etkisi ko-
nularý eklenmiþtir. Türkçe’de Ýslâm felse-
fesi tarihiyle ilgili kaynaklarýn oldukça kýt
olduðu bir dönemde eser özellikle ilâhi-
yat çevrelerinde geniþ ilgi görmüþ, uzun
yýllar Ýlâhiyat fakültelerinde ders kitabý
olarak okutulmuþtur.

Eserleri. Hilmi Ziya Ülken’in 1350’nin
üzerinde telif ve tercüme kitap ve ma-
kalesi yayýmlanmýþ olup ayrýca henüz ya-
yýmlanamayan eserleri de bulunmakta-
dýr (eserlerinin tam listesi için bk. Sanay,
tür.yer.; Vergili, tür.yer.). Kitaplarý: Umumi
Ruhiyat (Ýstanbul 1928), Felsefe Ders-
leri (Metafizik): Bilgi ve Vücud Nazari-
yeleri (Ýstanbul 1928), Umumî Ýçtimai-
yat (Ýstanbul 1931), Aþk Ahlâký (Ýstanbul
1931, 1958; gözden geçirilmiþ ilâveli ve
sadeleþtirilmiþ baskýsý, Ankara 1971, Ýs-
tanbul 1981), Türk Tefekkür Tarihi (I-II,
Ýstanbul 1932-1933), Türk Filozoflarý An-
tolojisi (I, Ýstanbul 1935), Uyanýþ Devirle-
rinde Tercümenin Rolü (Ýstanbul 1935),
Yirminci Asýr Filozoflarý (Ýstanbul 1936),
Ýçtimaî Doktrinler Tarihi (Ýstanbul 1941),
Ýbn Haldun (Ýstanbul 1940, Ziyaeddin
Fahri Fýndýkoðlu ile birlikte), Ziya Gökalp
(Ýstanbul 1942), Mantýk Tarihi (Ýstanbul
1942), Dinî Sosyoloji (Ýstanbul 1943), Sos-
yoloji (Umumi Ýçtimaiyat’ýn 2. baskýsý, Ýs-
tanbul 1943), Yahudi Meselesi (Ýstanbul
1944), Ýslâm Düþüncesi (Ýstanbul 1946),
Ahlâk (Ýstanbul 1946), Ýslâm Medeniye-
tinde Tercümeler ve Tesirleri (Uyanýþ
Devirlerinde Tercümenin Rolü adlý kita-
býn geniþletilmiþ baskýsý, Ýstanbul 1947),
Millet ve Tarih Þuuru (Ýstanbul 1948,
1976), Tarihî Maddeciliðe Reddiye (Ýs-
tanbul 1951, 1963, 1981), Ýslâm Düþün-
cesi I: Ýslâm Düþüncesine Giriþ (Ýstan-
bul 1954), Sosyoloji Problemleri (Ýstan-
bul 1955), Dünyada ve Türkiye’de Sos-
yoloji Öðretimi ve Araþtýrmalarý (Ýstan-
bul 1956), Veraset ve Cemiyet (Ýstanbul
1957), Felsefeye Giriþ I (Ankara 1957,
1963), Ýslâm Düþüncesi II: Ýslâm Fel-
sefesi Tarihi (Ýstanbul 1957), Felsefeye
Giriþ II (Ankara 1958), Siyasî Partiler ve
Sosyalizm (Ýstanbul 1963), Bilgi ve De-
ðer (Ankara 1965), Türkiye’de Çaðdaþ
Düþünce Tarihi (II, Ýstanbul 1966), Eði-
tim Felsefesi (Ankara 1967), Ýslâm Fel-
sefesi: Kaynaklarý ve Tesirleri: Eski Yu-
nandan Çaðdaþ Düþünceye Doðru (An-
kara 1967; Konya, ts. [Selçuk Yayýný]), Var-
lýk ve Oluþ (Ankara 1968), Ýlim Felsefesi I
(Ankara 1969), Sosyoloji Sözlüðü (Ýstan-

bul 1970), Toplum Yapýsý ve Soya Çek-
me (Veraset ve Cemiyet ’in deðiþik baský-
sý, Ýstanbul 1972), Genel Felsefe Dersle-
ri (Ankara 1972), Ýnsanî Vatanperverlik
(Ýstanbul 1933, Ýnsanî Vatanseverlik adýy-
la, Ýstanbul 2007). Makaleleri: “Heyecan
Hakkýnda” (Felsefe ve Ýçtimaiyat Dergisi,
I/2 [Ýstanbul 1927], s. 81-101); “Cemiyet ve
Marazi Þuur” (Felsefe Yýllýðý, I [Ýstanbul
1932], s. 23-128); “Sosyolojinin Mevzuu ve
Usulü” (Sosyoloji Dergisi, I/1 [Ýstanbul
1942], s. 3-168); “Ýçtimai Araþtýrmalar”
(a.g.e., I/1, s. 271-321); “Hukuk Sosyoloji-
sinin Unsurlarý” (G. Gurwitch’den tercüme,
a.g.e., I/1, s. 105-170); “Ýktisadi Sosyoloji”
(a.g.e., III [Ýstanbul 1945-1946], s. 3-103);
“Sanat, Düþünce ve Ýçtimai Bünye” (a.g.e.,
XIII-XIV [Ýstanbul 1959], s.1-35); “Ýptida-
ilerde Ýçtimai Bünye ve Din” (a.g.e., s. 26-
57). Bazý romanlar da yazan Hilmi Ziya Ül-
ken, Kývâmüddin Burslan ile birlikte Fâ-
râbî’nin birçok risâlesini Türkçe’ye çevir-
miþtir (DÝA, XII, 158-159).
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1933-1950 yýllarý arasýnda
Ankara’da yayýmlanan

halkevleri dergisi.
˜ ™

Ankara Halkevi tarafýndan Þubat 1933 –
Aðustos 1950 tarihleri arasýnda üç dönem
halinde toplam 272 sayý çýkarýlmýþtýr. Bu
süreç içinde sayýlarý yetmiþi aþan halkevi

fanýný fiil haline koymak demektir; bu ise
ruhun kudreti sayesinde mümkündür. Ru-
hunda kudret, aþk ve cesaret bulunma-
yanýn irfaný da olmaz. Ahlâkýn son hedefi
insanlýktýr. Fakat henüz ahlâkýn bu yönü
her yerde fiile geçmemiþtir, insanlýk bu
hakikatin kabul edilmesiyle gerçekleþecek-
tir. Hakiki siyaset ahlâka, hakiki ahlâk ru-
hun mertebelerine dayanmalýdýr. Ruhun
mertebelerinden geçmek psikolojik ve sos-
yal geliþme demektir. Aþk ahlâkýnýn zaruri
sonucu mertebeler toplumudur. Ahlâka
dayanmadan ne ilim ne de siyaset mese-
leleri doðru deðerlendirilebilir. Hiçbir mes-
lek erbabýný þahsî yeteneklerinden, ahlâ-
kýndan ayýrarak sadece bir iþlevi yerine ge-
tiren araç gibi düþünmek doðru deðildir
(Aþk Ahlâký, s. 133-148). Türk-Ýslâm kül-
türü ve düþüncesi üzerinde de çalýþan Ül-
ken’e göre Türk kültürü deyince, Orta As-
ya’da temelleri atýlmakla beraber X. yüz-
yýldan beri Türkiye’de geliþmekte olan kül-
tür anlaþýlmalýdýr. Türk düþünce hayatý
Uzakdoðu’dan Avrupa içlerine kadar yayýl-
mýþ, üç medeniyet çevresinden geçmiþ-
tir. Bu kültür, Orta Asya’dan Anadolu ve
Rumeli’ye doðru aralýklarla birkaç yüzyýl
süren Türkmen göçlerinden sonra Ýslâm
medeniyeti içinde teþekkül etmiþ ve son
yüzyýlda Batý medeniyetinin etkisiyle hayli
deðiþmiþtir. Bu sebeple Türk kültürü Ýs-
lâm ve Avrupa medeniyetleriyle iliþkisi ba-
kýmýndan incelenebilir (Ýnsanî Vatanperver-
lik, s. 18).

Hilmi Ziya Ülken, Ýslâm felsefesi ve ge-
nel olarak Ýslâm düþüncesi üzerine daha
çok Batýlý kaynaklardan istifadeyle geniþ
kapsamlý çalýþmalar yapmýþtýr. Onun La
pensée de l’Islam adlý kitabý Ýsmâilîlik,
kelâm, fýkýh, tasavvuf ve Ýslâm felsefesini
içine alan genel bir Ýslâm düþüncesi tari-
hidir. Ýslâm Düþüncesi I: Ýslâm Düþün-
cesine Giriþ baþlýklý kitabýnda Batýlý bi-
lim ve fikir adamlarýnýn Ýslâm dini hakkýn-
da deðerlendirmeleri, Ýslâm, Kur’an, Ýslâm’-
da inanç ve ibadet esaslarý, Ýslâm’da hik-
met, ahlâk gibi konular incelenmiþ; bazý
þarkiyatçýlarýn Ýslâm diniyle ilgili eleþtirile-
ri cevaplandýrýlmýþtýr. Ülken’in Ýslâm Dü-
þüncesi II: Ýslâm Felsefesi Tarihi adlý
eseri, ikinci el kaynaklardan yararlanmak
suretiyle baþlangýçtan Gazzâlî’ye kadar Ýs-
lâm felsefesi ve filozoflarýna dair bilgiler
içermektedir. Daha sonra yayýmladýðý Ýs-
lâm Felsefesi: Kaynaklarý ve Tesirleri:
Eski Yunan’dan Çaðdaþ Düþünceye
Doðru baþlýklý eserinin büyük kýsmý yu-
karýdaki kitaptan faydalanýlarak yazýlmýþ
olup oradaki konulara Endülüs’te Meþþâî
felsefesi, Ýslâm âleminde yahudi filozofla-
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