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Ça¤dafl Türk Düflüncesi ‹çinde Hilmi Ziya Ülken*
Yücel BULUT**

Merhum Erol Güngör, “...Hilmi Ziya Ülken uzun y›llar Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Kürsüsü baflkanl›¤› yapm›fl, telif ve tercüme eserleri ile Türk sosyoloji literatürünün büyük bir k›sm› onun kaleminden ç›km›flt›r. Sosyolojiden çok
felsefeye ilgi duyan ve o sahada eser vermeye çal›flan Profesör Ülken yine de
Türkiye’de sosyolojiyi doktrinci olmayan bir aç›dan ele alan bol neflriyat›yla
Bat› kaynaklar›n› iyi anlay›p iyi anlatmas›yla, bu arada Türk cemiyetinin târihî
geliflmesi ve Türk düflünce târihi üzerindeki genifl bilgisi ile önemli bir yer iflgal
eder.”1 derken, Hilmi Ziya Ülken’in Türk düflünce tarihi içerisindeki yerini ve
özelli¤ini derli toplu bir anlat›mla ifade etmekteydi.
Hilmi Ziya Ülken üzerine yaz›lan herhangi bir yaz›da ya da onu konu alan
herhangi bir araflt›rmada ilk elde belirtilen husus, onun çok velûd bir yazar ve
çok yönlü bir düflünce adam› oldu¤udur. Gerçekten de, Hilmi Ziya, eser vermeye bafllad›¤› 1910’lu y›llar›n sonlar›nda bafllayan ve 1974’teki vefat›na kadar süren yar›m asr› aflk›n süre içerisinde edebiyattan felsefeye, psikolojiden co¤rafyaya, mant›ktan sosyolojiye kadar pek çok bilim dal›nda onlarca kitap yüzlerce makale telif etmifl, çeviriler yapm›fl, ulusal ve uluslararas› sosyoloji ve flarkiyatç›l›k kongrelerinin tertibinde etkin rol üstlenmifl, tebli¤ler sunmufl, dergiler
ç›karm›fl,2 çeflitli dergi3 ve gazetelere4 yaz›lar›yla katk›da bulunmufl, felsefe ve
* Bu yaz›n›n farkl› bir versiyonu daha önce Türk Yurdu dergisinde yay›nlanm›flt›r. Bkz.
“Türk Modernleflmesi Ba¤lam›nda Hilmi Ziya Ülken”, Türk Yurdu, fiubat 2002, c. XXII,
sy. 174, s. 12-19.
** Dr., ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü.
1 Erol Güngör, “Türkiye’de Sosyal ‹limler”, Dünden Bugünden: Tarih-Kültür-Milliyetçilik, ‹stanbul: Ötüken Neflriyat A.fi., 1995, s. 39.
2 Örne¤in henüz lisede ö¤rencisi iken ‹stanbul’un iflgal alt›nda oldu¤u y›llarda ç›kard›¤› Anadolu, 1922’de halas›n›n o¤lu ile birlikte ç›kard›¤› Mikrop, 1938’de Nurullah Ataç, Sabahattin Eyübo¤lu ve Celaleddin Ezine ile birlikte ç›kard›¤› ‹nsan ve 1941’de Sosyoloji Bölümü’nün yay›n organ› olarak ç›kard›¤› ve Fakülte’deki görevlerinden ç›kar›ld›¤› 1960’a kadar da yöneticili¤ini yapt›¤› Sosyoloji Dergisi.
3 Örne¤in, Mihrap Mecmuas›, Gayret Mecmuas›, Türk Dili Mecmuas›, Felsefe ve ‹çtimaiyat
Mecmuas›, Bilgi Dergisi, ‹fl Dergisi, ‹fl ve Düflünce, fiarkiyat Mecmuas›, E¤itim Hareketleri,
Yeni ‹nsan, Sosyoloji Dünyas›, Hisar, Felsefe Y›ll›¤›, Do¤u ve Bat› vb. [Ülken’in ✒
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sosyoloji dernekleri kurmufl,5 birçok farkl› flehir ve lisede6 -felsefe, sosyoloji,
ahlak, psikoloji, mant›k, tarih, co¤rafya vb. derslerde- hocal›klar yapm›fl, edebiyat alan›nda yaln›zca elefltirel yaz›lar yazmakla yetinmeyerek bizzat edebî
eserler kaleme alm›fl, resim yapm›fl, “ola¤anüstü gayretleri”7 ile ‹stanbul Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü’nün ikinci kez kuruluflunu gerçeklefltirmifl,
1954’ten itibaren dersler verdi¤i AÜ ‹lahiyat Fakültesi’nde ‹slam düflüncesine
ve felsefesine dair dersler vermenin yan› s›ra 1959-1962 aras›nda fakülte dekanl›¤› yapm›fl8 bir akademisyen portresi çizmektedir.
Hilmi Ziya Ülken’in hayat hikâyesini, eserlerini ve düflüncelerini konu alan
birçok çal›flma mevcuttur. Ayhan Vergili’nin haz›rlad›¤› Hilmi Ziya Ülken Kitab› (‹stanbul: Kitabevi, 2006) bafll›kl› çal›flma, Dr. Eyyüp Sanay’›n Hilmi Ziya Ülken: Psikolojisi, Sosyolojisi, Felsefesi (Ankara: Gazi Üniversitesi Bas›n Yay›n
Yüksekokulu Yay., 1988) bafll›kl› eseri,9 ‹.Ü. ‹ktisat Fakültesi Sosyoloji Enstitüsü’nün yay›n› olan Sosyoloji Konferanslar› y›ll›¤›n›n Hilmi Ziya Ülken’in an›s›na ayr›lm›fl olan “Onyedinci Kitap” (1979 y›l›) içindeki çeflitli yaz›lar, H. Bayram
Kaçmazo¤lu’nun “Hilmi Ziya Ülken’in Çok Yönlülü¤ü Üzerine” bafll›kl› yaz›s›10
yay›nlad›¤› ya da yay›n›na çeflitli flekillerde katk› verdi¤i dergiler için bkz. Ayhan Vergili,
“Hilmi Ziya Ülken ve Dergiler”, Nevin G. Ergan vd. (ed.), Türk Düflünce Gelene¤inde Ziya
Gökalp, Ziyaeddin Fahri F›nd›ko¤lu ve Hilmi Ziya Ülken, Ankara: Hacettepe Üniversitesi
Yay., 2007, s. 89-94.]
4 Örne¤in bkz. Eyyüp Sanay, “Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken’in Fikirlerinin Geliflimi”, Doktora
Tezi, Ankara: AÜ ‹lahiyat Fakültesi, 1976; Nazmi Avc›, “Hilmi Ziya Ülken’in Sosyoloji
Anlay›fl›”, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Felsefe ve Din Bilimleri ABD, 1993; Ayflegül Özcan, “Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken:
Sosyolojisi ve Din Sosyolojisi”, Lisans Tezi, Ankara: AÜ ‹lahiyat Fakültesi ‹slam Felsefesi
ABD, 1985. Daha genifl bir bibliyografya için bkz. Ayhan Vergili (haz.), Hilmi Ziya Ülken
Kitab›, s. 125-128.
5 Örne¤in, 1927’de Servet Berkin ile birlikte kurdu¤u Felsefe ve ‹çtimaiyat Cemiyeti.
6 Bursa, Ankara ve ‹stanbul’da Galatasaray, Kabatafl, Ifl›k, ‹stanbul Erkek, Ankara Lisesi, Bursa Lisesi vb. okullarda ö¤retmenlikler yapt›.
7 ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü için Hilmi Ziya Ülken’in önemi
hakk›nda bkz.: ‹smail Coflkun, “Sosyoloji Bölümünün Tarihine Dair”, ‹smail Coflkun (yay.
haz.), 75. Y›l›nda Türkiye’de Sosyoloji, ‹stanbul: Ba¤lam Yay., 1991, s. 13-23.
8 Malum oldu¤u üzere Hilmi Ziya, 27 May›s ihtilali sonras›nda, kamuoyunda 147’ler olarak
bilinen grup içerisinde de¤erlendirilmifl ve ‹ÜEF Sosyoloji Bölümü’ndeki akademik hayat›na son verilmifltir. Bu tarihten sonra Ülken, yaln›zca AÜ ‹lahiyat Fakültesi’ndeki derslerine devam etmifltir. 1962’de ilgili kanunun yürürlükten kald›r›lmas›na ve ‹ÜEF’ndeki görevine avdet etme imkan› buldu¤u halde akademik u¤rafllar›n› 1973’deki emeklili¤ine kadar AÜ‹F bünyesinde sürdürmeyi tercih etmifltir.
9 Eyyüp Sanay’a ait bir baflka çal›flma daha vard›r: Hilmi Ziya Ülken, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Yay., 1986.
10 Sosyoloji Y›ll›¤›-1, ‹stanbul: Sosyoloji Araflt›rma Merkezi ve Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Anabilim Dal›, 1997, s. 23-35. Ayr›ca H. Bayram Kaçmazo¤lu’nun, Hilmi Ziya Ülken’in baflkanl›¤›n› yapt›¤› ‹Ü Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nün gösterdi¤i özellikler ile Ankara Üniversitesi Dil-Tarih-Co¤rafya Fakültesi bünyesindeki sosyoloji anlay›fl›n› mukayese etti¤i “1940-1950 Tarihleri Aras›nda Türk Sosyolojisi” [‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 1990-199, 3. Dizi, 2. Say›, s. 1-48] bafll›kl› makalesi de konumuz
aç›s›ndan ilgi çekicidir.
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Ülken’in biyografisi ve eserleri konusunda ayd›nlat›c› bilgiler içermektedir.
Taflk›n Tak›fl’›n “De¤erler Levhas›n›n Tersine Çevirilifli: Hilmi Ziya Ülken”11
bafll›kl› ilgi çekici yaz›s› Hilmi Ziya’n›n eserlerinin aç›klamal› bir bibliyografyas›n› baflar›yla sunmaktad›rlar.
Fakat Kurtulufl Kayal›’n›n 1940’lar›n düflünce ortam› ba¤lam›nda Hilmi Ziya Ülken üzerine yazd›¤› “Hilmi Ziya Ülken, Dil-Tarih Hocalar› ve 1948 Tasfiyesi”12 ve “Siyasal ve Entelektüel ‹ktidar Odaklar›ndan Uzak Bir Düflünce Adam› Olarak Hilmi Ziya Ülken’in Portresi”13 bafll›kl› iki yaz›s›, Ülken’in yayg›n bir
flekilde dile getirilen fakat anlafl›lma ve aç›klanma ihtiyac› pek hissedilmeyen
kimi özelliklerini yorumlama çabas› olarak özellikle önemlidir. Bu yönde dikkate de¤er di¤er bir çal›flma da, Recep Ertürk’ün -Kas›m 2001’de, Hacettepe
Üniversitesi’nde Hilmi Ziya Ülken’i anma toplant›lar› çerçevesinde sundu¤u“Türk Sosyoloji Tarihi Çal›flmalar› ve Hilmi Ziya Ülken (1)” bafll›kl› tebli¤idir.
Hilmi Ziya Ülken üzerine yap›lan çal›flmalar elbette bunlarla s›n›rl› da de¤ildir. Çeflitli yönleriyle Hilmi Ziya Ülken’i, eserlerini ve düflüncelerini konu
alan lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri de mevcuttur.14 Bütün bunlardan
da anlafl›laca¤› üzere, Hilmi Ziya’n›n biyografisi ve eserleri konusunda yeterince malumat sahibiyiz. Bu yaz›da, Hilmi Ziya Ülken’in çok farkl› gibi görünen
alanlarda eserler vermifl olmas›na ra¤men bu eserlerin büyük ço¤unlu¤u aras›nda belli bir süreklili¤in bulundu¤unu ve yine, eserlerindeki son derece teknik ve soyut bir dil kullanm›fl olmas›na ra¤men, çok somut kayg›lara ve problemlere tekabül ettikleri gösterilmeye çal›fl›lacakt›r.
Hilmi Ziya Ülken, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun henüz varl›¤›n› devam ettirdi¤i bir dönemde, II. Abdülhamid’in saltanat y›llar›nda do¤mufl (1901)15 ve II.
11 Do¤u Bat›, “Türk Düflünce Serüveni: Akademidekiler” bafll›kl› özel say›, A¤ustos-Ekim
2000, sy. 12, s. 87-109.
12 Kurtulufl Kayal›, Türk Düflünce Dünyas›-I, Ankara: Ayy›ld›z Yay., 1994, s. 176-198.
13 Sosyoloji Y›ll›¤›-1, ‹stanbul: Sosyoloji Araflt›rma Merkezi ve Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Anabilim Dal›, 1997, s. 11-22.
14 Örne¤in bkz. R.Levent Aysever, “Türk Düflünce Tarihinde Yöntem Sorunlar›: Hilmi Ziya
Ülken ve Düflünce Tarihi”, 1987; Fatih Nurani Baykal, “Hilmi Ziya Ülken’de Bilgi ve De¤er
‹liflkisi”, 1988; Fahri Atasoy, “Hilmi Ziya Ülken’e Göre Millet ve Milliyet Kavram›”, 1989;
Nazmi Avc›, “Hilmi Ziya Ülken’in Din Sosyolojisi Anlay›fl›”, 1993; Hayrettin Karadeniz,
“Hilmi Ziya Ülken’in Düflüncesinde Bilgi Felsefesi”, 1996.
15 3 Ekim 1901’de ‹stanbul’da do¤an Hilmi Ziya Ülken’in babas› eczac› ve diflçi mektebi uzvi kimya ö¤retim üyelerinden Alanyal› Mehmet Ziya Bey, annesi Müflfika han›md›r. Büyükbabas› Abdurrahman Hilmi Efendi Sultan Aziz zaman›nda gümrük idaresi müdürlerinden iken, fiair Kaz›m Pafla ile birlikte Sadr-› Azam Ali Pafla’y› hicv etmeleri sebebiyle
yanya’ya sürülmüfllerdir. Annesinin büyükbabas› Kerim Hazret ise, Sultan Mecid zaman›nda 1856 Kr›m Savafl› dolay›s›yla çocuklar›n›n Rus çarl›¤› taraf›ndan Osmanl› Türklerine
karfl› askere al›nmamas› için K›r›m’dan Türkiye’ye göç etmifl ve büyük o¤lu Salih Efendi ile
birlikte ‹stanbul’da kürk ticareti yapm›flt›r. Ortanca o¤lu, (Prof. Kerim Erim’in büyükbabas›) Abdurrahman ise paflal›¤a kadar yükselmifltir. Hilmi Ziya, ilkö¤renimini Özel Tefey✒

502

TAL‹D, 6(11), 2008, Y. Bulut

Abdülhamid’in tahtan indirilifli, 31 Mart Vak’as›, II. Meflrutiyet’in ilan›, Balkan
Savafllar›, I. Dünya Savafl› gibi gerek Osmanl› ülkesi, gerekse de tüm dünya üzerinde etkili olmufl bir dizi ac›l› olay›n gerçekleflti¤i bir periyotta çocukluk ve
gençlik y›llar›n› yaflam›fl ve ayr›ca ilk, orta, lise ve üniversite e¤itimini de bu dönemde alm›flt›r. ‹mparatorlu¤un tasfiye sürecine ve yeni cumhuriyetin kurulufl
mücadelelerine flahit olmufltur. 1919’da ve 1920’li y›llar›n bafl›nda Anadolucu
yüz Mektebi’nde, orta ve lise ö¤renimini de ‹stanbul Sultanisi’nde tamamlad›. 1918’de T›p
Fakültesi’ne girmesine ra¤men, babas›n›n ›srar›, kendisini orta ö¤reniminde etkileyen
matematik ö¤retmeni Bedi Bey ve tarih ö¤retmeni Emin Ali Beylerin ö¤retilerine yenik
düflmüfl, araya kronik bronflit ve ast›m hastal›klar› da girince Hilmi Ziya, yine ö¤retmeni
Hamit Ongunsu’nun dan›flmanl›¤›yla Siyasal Bilgiler Fakültesine (Mülkiye) bafllam›flt›r. 7
Haziran 1921’de aç›lan s›nav› kazanarak ‹ÜEF Befleri Co¤rafya kürsüsü asistanl›¤›na tayin
edildi. Bu fakültenin memuru olan Rag›p Hulusi (Özden), o s›rada Avrupa’ya gönderildi¤i
için bir süre de kütüphane memurlu¤u ile görevlendirildi. Bu arada 1922’den 1924’e kadar
Edebiyat Fakültesi felsefe flubesine devam ederek felsefe tarihi, ahlak sosyolojisi derslerinden imtihan verip sertifika ald›. fiubat 1924’de Bursa Lisesi Co¤rafya, Eylül 1924’de Ankara Lisesi Felsefe ve Sosyoloji ö¤retmenli¤ine ve ek görev olarak Ankara Erkek ö¤retmen
okulu tarih ve co¤rafya hocal›¤›na terfian nakledildi. 1925’de Ankara Lisesi felsefe ve sosyoloji hocal›¤›n› ek görev olarak üzerine alarak Maarif Vekaleti ‹statistik Müdürlü¤üne,
1926’da da yine esas görevine ek olarak ayn› vekaletin sicil (özlük) flubesi müdür vekilli¤ine ve yeni kurulan Talim ve Terbiye Dairesi Tercüme bürosu azal›¤›na getirildi. Bu görevden kendi iste¤i ile Eylül 1926’da ‹stanbul Lisesi Felsefe ve Çapa K›z Ö¤retmen Okulu psikoloji ve tarih dersleri ö¤retmenliklerine nakledildi. 1930’dan 1933’e kadar Galatasaray ve
Kabatafl liselerinde sosyoloji ve felsefe, Özel ‹stiklal ve Ifl›k Lisesi, fiiflli Terakki Lisesi (1. defa 1932’den 1933’e kadar, 2. defa 1940’dan 1943’e kadar) felsefe hocal›klar›n› da deruhte
etti. 1932 ve 1933 y›llar›nda yay›nlad›¤› Umumi ‹çtimaiyat ve Türk Tefekkürü Tarihi kitab›
Mustafa Kemal taraf›ndan be¤enildi¤i için Maarif Vekaleti hesab›na tetkikler yapmak üzere Almanya’ya gönderildi. Burada bir y›l kald›ktan sonra ‹stanbul’a döndü. Edebiyat Fakültesi Türk Tefekkürü Tarihi doçentli¤ine ve 1936’da ek olarak ‹çtimai Doktrinler Tarihi ö¤retim üyeli¤ine atand›. 1940’da o zaman ‹Ü’nde bulunan Prof. Ernest Von Aster’in teklifi
üzerine felsefe profesörlü¤üne seçildi. 1941’de de profesörlü¤ü tasdik edildi. 1942’de eski
derslerine ilaveten sosyoloji kürsüsü profesörlü¤ünü de deruhte etti. 1944’te Teknik Üniversite mimarl›k bölümü Sanat Tarihi Profesörlü¤ünü de ek görev olarak kabul etti. Bu vazifesi 1948’de sona erdi. 1945-1949 aras›nda sosyoloji derslerinin yan›nda “De¤erler Nazariyesi” ve buna girifl olarak “Bilgi nazariyesi” derslerini de verdi. Ayr›ca Von Aster’in kürsüsüne ba¤l› olmak üzere Mant›k Tarihi okuttu. Üniversitelerin özerklik kazanmas› üzerine,
yeniden düzenlenen ders programlar›nda kendisine ahlak umumi felsefe kürsüsü ayr›ld›.
1951-1955 y›llar› adas›nda ise yaln›z sosyoloji okuttu. 1954’de ‹ÜEF’ndeki sosyoloji derslerine ek olarak Ankara ‹lahiyat Fakültesinde felsefe profesörlü¤ü de yapmaya bafllad›.
1957’de ‹stanbul Edebiyat Fakültesi ordinaryüs profesörlü¤üne yükseltildi. Milli Birlik Komitesi’nin ç›kard›¤› 27 Ekim 1960 gün ve 114 say›l›, kamuoyunca 147’ler olarak an›lan kanuna Hilmi Ziya da dâhil edilmifltir. Ancak özel bir madde ile ‹Ü’ndeki sosyoloji bölümündeki görevleri üzerinden al›nd› ve sadece AÜ‹F’ndeki felsefe derslerine devam etti. 1962’de
bu kanunun yürürlükten kald›r›lmas›na karfl›n ‹stanbul’daki görevine dönmeyi kabul etmedi. Yaln›z ‹lahiyat Fakültesi ordinaryüs profesörlü¤üne devam etti. 1959 ve 1962 y›llar›nda ‹lahiyat Fakültesi dekanl›¤›na seçildi, fakat alt›flar ayl›k görev sürelerinden sonra ikisinden de istifa etti. 1973’de emekliye ayr›l›ncaya kadar çeflitli uluslararas› kongre ve seminerlere kat›ld› ve 5 Haziran 1974’de vefat etti.
16 Gülseren Artunkal, “Hayat› ve Eserleriyle Babam Ülken”, Sosyoloji Konferanslar›, 17. Kitap, 1979 Y›l›, ‹stanbul: ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Sosyoloji Enstitüsü Yay.,
1979, s. 2.
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hareket içerisinde bulunmufltur. Henüz lise y›llar›nda iken, arkadafllar›yla birlikte “Anadolu’yu kurtarmay› amaçlayan bir örgüt kurarlar. Ama yakalan›p disiplin kuruluna verilirler.”16 Sonralar›, 1919 Mütareke y›llar›nda arkadafl› Reflat
Kay› ile birlikte Anadolu dergisini (el yazma) 12 say› ç›kar›r. 20’li y›llar›n bafllar›nda, Dergah, Mihrab ve Anadolu Mecmuas› dergilerinde Anadolu kültürü
üzerine yaz›lar› yay›nlan›r. Özellikle 1930’lu y›llarda Ahmet A¤ao¤lu, Mükrimin
Halil Yinanç, M. fiekip Tunç, Peyami Safa gibi isimlerle ev sohbetlerinde s›k s›k
bir araya gelmesi17 dikkat çekicidir. Hilmi Ziya Ülken’in bu y›llarda beraber oldu¤u ayd›n çevresiyle iliflkisi sonraki y›llarda da sürecektir.
1920’li y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren ö¤retmen olarak, Cumhuriyet’in
e¤itim alan›nda duydu¤u ihtiyac›n karfl›lanmas›nda görev alm›fl ve çeflitli liselerde felsefe, mant›k, sosyoloji, ahlak, co¤rafya gibi dersler vermifltir. 1933’te ‹stanbul Üniversitesi’nin düzenlenmesinden sonra kendisine görev verilmifl ve
daha sonraki y›llarda da ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nün ikinci kez kuruluflunda kendisinden hizmet istenmifltir.
II. Dünya Savafl› y›llar›nda ve Türkiye Cumhuriyeti çok partili hayata geçerken Hilmi Ziya Ülken, ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’ndeki görevini sürdürmektedir. 27 May›s 1960 ihtilali sonras›nda ise
“147’ler hadisesi ile” ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’ndeki görevinden uzaklaflt›r›lm›flt›r. Fakat 1948 y›l›nda ders vermeye bafllad›¤› Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’ndeki derslerine devam etmesinde
bir sak›nca görülmemifltir. ‹htilalden sonra, Hilmi Ziya Ülken Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’ndeki görevini sürdürmüfltür, bir dönem için burada dekanl›k görevi de yapm›flt›r. Sonraki y›llarda affedilerek ‹stanbul Üniversitesi’ndeki görevine dönmesi teklif edilmesine karfl›n, bu teklifleri kabul etmeyerek çal›flmalar›n›, ölümüne dek, ‹lahiyat Fakültesi bünyesinde kalarak sürdürmeyi tercih etmifltir.
K›saca aktarmaya çal›flt›¤›m›z oldukça hareketli oldu¤u dikkatlerden kaçmayacak bu hayat hikâyesi; bizim için, sosyal, siyasal ve kültürel hayattaki dönüflümlerin, geçifl süreçlerinin izlerini Hilmi Ziya Ülken’in hayat›nda, düflüncelerinde ve eserlerinde sürmek ya da baflka bir deyiflle, eserlerini anlamland›rmak aç›s›ndan önemlidir.
Yetiflme y›llar›n›n özel koflullar›n›n her fleyden önce Hilmi Ziya’ya memleket ve toplum sorunlar› karfl›s›nda duyarl› olmas› ve sorumluluk hissetmesi gibi özellikler kazand›rd›¤› söylenebilir. Henüz bir lise talebesi iken, dönemin
havas›na uygun olarak, bir macera olarak de¤erlendirilen Turanc›l›k ak›m› karfl›s›nda Anadolu ile s›n›rl› bir milliyetçilik anlay›fl› do¤rultusunda çal›flmalarda
bulunmas› bu sorumlulu¤un prati¤e dökülmüfl ilk hali olarak de¤erlendirilebilir. Daha sonraki dönemde, bu duygu ve düflüncelere, yeni kurulan genç Cum17 Hatice Ülken, “Eflim Hilmi Ziya’n›n Özel Hayat›”, Sosyoloji Konferanslar›, 17. Kitap, s. 9.
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huriyet’in infla sürecine katk›da bulunma arzusu eklenecektir. Bu do¤rultudaki çal›flmalar› Hilmi Ziya Ülken’e -belki de tüm çal›flmalar›n› belli bir bütünlük
içerisinde de¤erlendirmemize imkan verecek olan- medeniyet ve ça¤dafllaflma
gibi Türk toplumunun yüzy›llard›r u¤raflt›¤› problemlere iliflkin düflüncelerini
billurlaflt›rma olana¤› sunmufltur. Yaflam süreci içinde karfl›laflt›¤› gerek Osmanl›’dan Cumhuriyet’e geçifl ve gerekse de Cumhuriyet sonras›ndaki ülkede
yaflanan kültürel, siyasal ve bünyesel de¤iflimler, bir yönüyle de, onun düflünce serüvenindeki de¤iflimleri de aç›klayabilir niteliktedir.
Hilmi Ziya Ülken’in 1930’lu y›llar›n ikinci yar›s›na kadar olan düflünce serüvenini tan›mlamak, bu çizginin özelliklerini belirlemek için asl›nda derin
araflt›rmalar yapmaya gerek yoktur. Zira Ülken’in bizzat kendisi, 1936 y›l› tarihini tafl›yan Yirminci As›r Filozoflar› bafll›kl› eserinde bu dönem içerisindeki
düflünce serüvenini anlatmaktad›r. Kitab›n önsözünde Hilmi Ziya, Yirminci
As›r Filozoflar›’n› “âdeta müellifin fikrî hayat›n›n bir tarihçesi”18 olarak tavsif
etmektedir. Ülken, eserin plan›n› da tamam›yla kendi kiflisel serüvenini yans›tacak flekilde düzenlemifltir: “(...) orada s›rasile meyledilen ve tesiri alt›nda kal›nan cereyanlar görülecektir. Bu noktadan kitab›n istikameti metafizikten
müsbet ilimlere, idealizmden materyalizme do¤rudur. Zeyl halinde ilave edilen Engels in ‘‹dealizm ve materyalizm’ makalesi bu istikameti göstermiye –k›smen- yard›m eder.”19 Devam eden sat›rlarda Ülken, “Ziya Gökalp’ten mülhem
olarak Durkheim e, yani spiritualiste Frans›z içtimaiyat›na” dayanan ilk çal›flmalar›ndan, Boutroux’a yönelmesinden, daha sonra “M. ‹zzetle beraber” ve
“ondan mülhem olarak” Hegel felsefesine do¤ru gidiflinden, ard›ndan “fluurun
sübjektif çenberine girerek solipsizme e kadar düflmek tehlikesini” gördü¤ü
için Hegel idealizminden ve elefltirel felsefenin “hücumlar›na yeniden maruz”
kalmamaktan bahisle Fenomenoloji’ye meyletti¤ini, sonraki y›llarda “fenomenolojiden ve yeni realizmden flüpheye” düfltü¤ünü ve “Aristodan bafll›yarak en
yak›n filozoflara kadar birçok cereyanlarda müflterek olan (...) z›dlar› bar›flt›rmak isteyen telifçi” zihniyetin do¤urdu¤u “tenakuzlar›” bir makale serisinde
izah etmeye çal›flt›¤›n› belirttikten sonra da “‹dealizmin ve enfüsî fluurculu¤un
çemberinden kurtulmak ve tam bir tabiat ve ilim felsefesine ulaflabilmek için,
vaktiyle Engels’in Hegel için söyledi¤i gibi ‘Panteizmi, bu tersine çevrilmifl materyalizmi’ neticelerine kadar götürmekten baflka yapacak fley yoktu.” diyerek
o y›llarda geldi¤i düflünsel konumunu belirtmektedir.20
Hilmi Ziya Ülken’in 1936 y›l›na kadar olan felsefî düzlemdeki düflünce serüvenini bu flekilde özetlemek mümkün. Bu süre boyunca Hilmi Ziya’n›n verdi¤i eserler de, daha ziyade, benimsedi¤i belli felsefî ak›mlar›n›n izlerini bul18 Hilmi Ziya Ülken, Yirminci As›r Filozoflar›, ‹stanbul: Kanaat Kitabevi, 1936, s. v.
19 A. g. e., s. v. [Not: Bu ve sonraki al›nt›larda, yazar›n orijinal imlas› aynen korunmufltur.]
20 A. g. e., s. v-vii.
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mak aç›s›ndan dikkate al›nm›flt›r. Örne¤in Aflk Ahlak› isimli çal›flmas›, “Boutroux’nun plüralizmiyle Spinoza’n›n natüralizmini kaynaflt›r”d›¤› bir eser olarak tan›mlanm›flt›r.21 Bu de¤erlendirmenin, elbette, yanl›fl oldu¤unu söylemek
mümkün de¤ildir. Yazar›n bizzat kendisi de, eserinin önsözünde meselenin
böylesi bir boyutunun bulundu¤unun alt›n› çizmektedir. Fakat söz konusu de¤erlendirme, bu eserin gerçek ilgisini ve de¤erini belirlemek aç›s›ndan eksiklik
arz etmektedir. Zira bu ve di¤er eserlerinin, Hilmi Ziya Ülken’in yaln›zca belli
bir dönem boyunca benimsedi¤i belli felsefî ak›mlara uygun eserler verme kayg›s›ndan öte bir anlam› daha bulunmaktad›r. Bu da, söz konusu eserlerin, yaz›ld›klar› dönemin sosyal, siyasal ve kültürel sorunlar›yla ilgili olmas›d›r.
Aflk Ahlak›’n›n önsözünde, Hilmi Ziya Ülken, eserin felsefî düflünce bak›m›ndan dayand›¤› temelleri özetledikten ve de¤erlendirdikten sonra, eserin
amaçlar›na iliflkin olarak flöyle devam ediyor sözlerine:
“[Kitab›n güttü¤ü hedeflerden] birincisi ve belki en mühimi, flüphe yok ki,
halkla ayd›nlar aras›nda varl›¤›n› fark etmemek imkan d›fl›nda olan büyük intibaks›zl›k meselesidir. Bir müddettenberi kulaklar›m›z› dolduran bütün halkç›l›k temayüllerine ra¤men, kanaatimce, bu derin boflluk asla doldurulmufl de¤ildir. Hatta, bir noktadan daha da artm›flt›r... Fakat bütün gayretlere ra¤men
mesele asla ehemmiyetini kaybetmedi. Çünkü, önce ayd›nlar zümresi ad›n›
verdi¤imiz teflkilats›z ve belirsiz kütle, müflterek ahlaki ve fiili prensiplere sahip olmaktan çok uzakt›r. ‹kincisi, halkç›l›k, halka inmeyi ifade eder. Halbuki,
halk› ç›karmak için halka rehber olabilecek vas›flara malik olmak, onlara ahlaki ve fiili sahada örnek ve misal olmak laz›md›r. Halk› sevmek ve halk taraf›ndan sevilmek, has›l› halk› iptidai zihniyetinden modern ve medeni zihniyete
yükseltebilmek için iki s›n›f aras›nda duygululu¤un köklerine dayanan bir
köprü kurmak laz›m gelecektir. ‹flte Aflk Ahlak›n›n hedef edindi¤i en mühim
gayelerden biri bu ba¤lant›y› aramak olacakt›r.
Kitab›n takip etti¤i baflka bir gaye de ayd›n zümrenin biricik ilham kayna¤›
olan rationnel düflünce ile halkta henüz devam eden mystique düflünce aras›ndaki uçurumu görmek ve ikincisinden birincisine geçifl çareleri aramakt›r.
‹nsanl›¤›n dinlerden ilimlere, mystique zihniyetten akli ve felsefi zihniyete geçmekte oldu¤unu söylemek yetmez. Fakat bilhassa memleketimiz gibi bu intikali çok h›zl› ve buhranl› flekillerde geçiren cemiyetlerde, ötekinden daha az
mühim olmayan bir meseleye cevap vermek laz›md›r. Bahsetti¤imiz intikal,
a¤›r ve dereceli bir ilim terbiyesinin eseri olmaktan ziyade, birden de¤iflmelerin ve catastrophale hadiselerin neticesinde meydana gelmektedir. Bundan
dolay›, yeni ve çok mühim bir tak›m sorular karfl›s›nda kalmam›z zaruridir. 1Bu birdenbire geçifllerden do¤an kütle ruhundaki buhran› nas›l ve ne ile tamaml›yaca¤›z? 2- intikalden asla haberi olmayan kütle ile ondan büsbütün ayr›lm›fl olan zümre aras›ndaki manevi bofllu¤u nas›l dolduraca¤›z? Bu sorulardan birincisi halka dini ahlak yerine yeni bir ahlak ve ideal telkin etmek mec21 Taflk›n Tak›fl, a. g. y., s. 92.
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buriyeti, ikincisi de ayd›n veya rehber oldu¤unu kabul edece¤imiz bir zümre
ile halk aras›ndaki ba¤lant›n›n tarz› ve usulü üzerinde bizi düflünme¤e sevkedecektir.” 22

Hilmi Ziya Ülken bu sorulardan birincisine ait düflündüklerini ‹nsani Vatanperverlik ad›ndaki baflka bir kitab›nda ele almay› tercih ederek, Aflk Ahlak›’nda yaln›zca ikinci soruyu genifl bir flekilde irdelemeye çal›fl›r. Kitapta hâkim
olan esasl› felsefi temayüllerden sonra, bu ekollerin ahlaki ve siyasi neticelerine yer verilmifltir. Dahas›, Aflk Ahlak› isimli kitab›n›n “Halka Ra¤men Halk ‹çin
Kitap” fleklindeki alt bafll›¤› bile, asl›nda, kitab›n kimler için ve ne tür kayg›larla kaleme al›nd›¤›n› anlamak aç›s›ndan yeterlidir. Söz konusu niteliklerinden,
kitab›n, genç Türkiye Cumhuriyeti devleti idarecileri ve bu devletin ayd›n-elitleri için bir nevi nasihatname niteli¤inde kaleme al›nd›¤›n› söyleyebiliriz.
Hilmi Ziya’n›n dikkati çeken bir özelli¤i de, toplum sorunlar›yla, toplumun
gelece¤ine iliflkin problemlerle ilgilenmesine ra¤men, ayn› problemler etraf›nda eserler vermifl kiflilerle polemi¤e girmekten ›srarla kaç›nm›fl olmas›d›r.
Onun eserleri, rast gele seçilmifl konular üzerine de¤ildir. Yay›nlam›fl oldu¤u
kitap ve makalelerin hepsi, ülke ayd›nlar›n›n tart›flt›klar› belli somut konular
üzerinedir. Çal›flmalar›n üsluplar›n›n son derece soyut ve hatta ço¤u zaman
okuyucuya so¤uk gelmesine karfl›n bu böyledir. Ülken, Cumhuriyetin ayd›n
çevrelerinin tart›flt›klar› konularda kendisinin de bir görüflü bulundu¤unu ve
konu hakk›nda bilgi ve düflünce sahibi oldu¤unu, tart›fl›lan konulara iliflkin daha üst ve soyutlamac› bir üslupla verdi¤i eserler arac›l›¤›yla ifade etmifltir. Yukar›da verdi¤imiz örne¤imize devam edecek olursak, Ülken’in Aflk Ahlak› ve
‹nsanî Vatanperverlik bafll›kl› eserleri, Osmanl›’dan Cumhuriyet’e, fiark medeniyetinden Garp medeniyetine geçiflle birlikte halkta ve yönetici-ayd›n kesimlerde ortaya ç›kan s›k›nt›lar›n nas›l çözümlenebilece¤ine, boflluklar›n nas›l doldurulabilece¤ine iliflkin öneriler tafl›yan çal›flmalard›r. Fakat bu eserlerinde,
hiçbir kiflisel ya da s›n›fsal polemik özelli¤i tafl›yan bir elefltiriyle karfl›laflmay›z.
Onun yerine Hilmi Ziya, meseleyi soyut bir düzeyde ele alarak, problemlerin
nereden kaynakland›¤›na ve nas›l çözümlenebilece¤ine iliflkin düflüncelerini
teknik ve akademik bir üslup çerçevesinde dile getirir.
Hilmi Ziya’n›n bu genel tavr›n›n d›fl›na ç›kan belki de tek eseri fieytanla Konuflmalar23 isimli döneminin entelektüel kesimlerini ve kültürel ürünlerini
hicvetmeyi hedefledi¤i/denedi¤i deneme nitelikli kitab›d›r. fieytanla Konuflmalar, Hilmi Ziya’n›n keskin gözlem yetene¤ini sergileyen bir eserdir her fleyden önce. Eserin baz› bölümlerini oluflturan “Telif ve Tercümeye Dair”, “Sih22 H. Z. Ülken, Aflk Ahlak›: Halka Ra¤men Halk ‹çin Kitap, “‹kinci Bask›n›n Ön Sözü”, 2. bs.,
‹stanbul: An›l Yay., 1959, s. 3-4.
23 Hilmi Ziya Ülken, fieytanla Konuflmalar, ‹stanbul: Ülkü Matbaas›, 1942.
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hate ve Aflka Dair”, “Nizam› Aleme Dair”, “Nesre Dair”, “fiiire Dair”, “Tiyatroya Dair”, “Fikre ve Harekete Dair”, “Romana Dair”, “Kitaba ve Hayata Dair”,
“Resme Dair”, “Tenkide Dair”... vb. gibi bafll›klara bak›ld›¤›nda bile, eserin
kapsam› hakk›nda bir fikir edinmek için yeterli görünmektedir. Hilmi Ziya Ülken, bu kitab›nda, döneminin kültür ürünlerine iliflkin sert ve keskin elefltiriler
yöneltmifltir. Kimi zaman, kendisi de bu elefltirilerden nasibini alm›flt›r.
Hilmi Ziya Ülken’in s›k s›k çizgi de¤ifltirdi¤ine iliflkin kimilerince nazik bir
flekilde, kimilerince ise küçümseyici bir tarzda ifade edilen yayg›n bir kanaat
vard›r. Hatta bu kanaat, özellikle, 1951 y›l›nda yay›nlad›¤› Tarihî Maddecili¤e
Reddiye sonras›nda “döneklik” suçlamas›yla birlikte dile getirilip Hilmi Ziya
Ülken bir kenara itilmeye de çal›fl›lm›flt›r. Felsefî yöntemler ya da felsefî ekolleri konusunda geçirdi¤i söz konusu de¤iflimler, Yirminci As›r Filozoflar›’n›n önsözünde bizzat yazar›n kendisi taraf›ndan dile getirilmifltir. Hatta eserin plan›n›n da, kendisindeki bu de¤iflimlere paralel olacak flekilde idealizmden materyalizme do¤ru oldu¤unu ifade etmektedir. Kendisi bundan gocunmamaktad›r,
hatta bu de¤iflimleri kiflisel olarak kemale ulaflma aray›fl›n›n bir gere¤i olarak
niteliyor gözükmektedir.
Ayr›ca Hilmi Ziya Ülken, felsefî düflünce serüveninin farkl› aflamalar›nda
iken o an için sahip oldu¤u felsefî düflünce ekollerine uygun olarak kaleme ald›¤›n› söyledi¤i eserlerinin t›pk›bas›mlar›n›; felsefî düflüncelerini de¤ifltirdi¤i
sonraki y›llarda yapmaktan kaç›nmam›flt›r. Aflk Ahlak›’n›n 1958 tarihli ikinci
bask›s›n›n önsözünde, art›k, kitab›n ilk bask›s›n›n yay›nland›¤› y›llardaki düflüncelerinden farkl›laflt›¤›n› belirtmektedir. Ancak bundan herhangi bir rahats›zl›k duymamaktad›r. Ayr›ca eserini, benimsedi¤i yeni düflünce/felsefe
ekolüne uygun olarak yeniden kaleme alma ihtiyac› da duymamaktad›r. Eserin ikinci bask›s›, ilkinin ayn›s›d›r. Bu, üzerinde pek fazla durulmayan fakat elbette aç›klanmaya muhtaç bir konudur. Belki bu durumu anlayabilmemize
yard›mc› olacak noktalar, Hilmi Ziya Ülken’in, eserlerini, gözlemledi¤i somut
problemlerin çözümü için kaleme alm›fl olmas›nda gizlidir. O nedenle, hangi
felsefî düflünceler do¤rultusunda kitaplar›n› kaleme ald›¤›ndan ziyade, eserlerinin hangi problemleri kendilerine konu edindi¤i sorusu üzerinde yo¤unlaflmak; belki de, Hilmi Ziya Ülken’in eserlerini anlamak aç›s›ndan daha faydal›
olacakt›r.
Hilmi Ziya Ülken’e verilen de¤er aç›s›ndan belki de en kritik eseri, Tarihi
Maddecili¤e Reddiye bafll›kl› çal›flmas›d›r. Hilmi Ziya ile ilgili çal›flmalarda, asl›nda, “Tarihî Maddecili¤e Reddiye bafll›kl› eserine verilen önemin, kitab›n
muhtevas›n›n zenginli¤i ya da konunun iflleniflindeki gücünden mi kaynakland›¤› yoksa yazar›n›n hayat›ndaki belli bir dönüflümü ifade etti¤ine iliflkin yayg›n kanaate dayal› sembolik de¤erinden mi kaynakland›¤› konusu üzerinde pek
fazla durulmam›flt›r. Hilmi Ziya Ülken’in 1930’lu y›llar›n ikinci yar›s›ndan iti-
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baren a¤›rl›kl› olarak da 40’l› y›llarda “tarihî maddecilik cereyan›na mensup oldu¤una” iliflkin yayg›n bir de¤erlendirme vard›r. Yirminci As›r Filozoflar› bafll›kl› eserinde, “müellifin fikri hayat›n›n bir tarihçesi” olarak de¤erlendirdi¤i
“kitab›n” -dolay›s›yla da kendisinin- “istikametinin metafizikten müspet ilimlere, idealizmden materyalizme do¤ru” oldu¤unu belirtmektedir. Fakat bu
mensubiyetin boyutlar› hakk›nda çok fazla bir bilgimiz bulunmamaktad›r. Söz
konusu eserden sonraki y›llarda yapt›¤› çal›flmalarda, bu özelli¤ini pek görebildi¤imiz de söylenemez. Evinde, çal›flma masas›n›n üzerinde Karl Marx’›n foto¤raf›n›n bulundu¤unu da biliyoruz.24 Asistan› Hasan Tanr›kut’un, Marksist
oluflu nedeniyle polis takibat›na u¤rad›¤›, asistanl›ktan at›ld›¤› ve gördü¤ü iflkenceler neticesinde ruh sa¤l›¤›n›n bozuldu¤u da malumumuzdur.25 Fakat
tüm bunlar›n ötesinde, “tarihsel maddecili¤e” mensup oldu¤unu zikretti¤i dönemde kaleme ald›¤› eserlerinde, bu ekolün yaklafl›mlar›n›n belirgin bir yans›mas›n›n olup olmad›¤› sorusuna pek de olumlu bir cevab›n verilebilece¤i kanaatinde de¤iliz. Hilmi Ziya Ülken’in, çok temkinli bir tav›r içerisinde bulundu¤u, bunun da dönemin koflullar› ba¤lam›nda son derece anlafl›labilir oldu¤u
ve mu¤lakl›¤›n da bu sebepten kaynakland›¤› söylenebilir.
Ülken’in Tarihî Maddecili¤e Reddiye26 bafll›kl› eserini, yazar›n kiflisel dönüflümünün bir delili, belki de ilan› olarak de¤erlendirmek yerine, II. Savafl sonras›nda ortaya ç›kan So¤uk Savafl ortam›nda kullan›lacak bir Marksizm-karfl›t›
söylemlerin ya da felsefî düzeyde Marksizme nas›l karfl› konulabilece¤ine ve
Marksist iddialar›n nas›l çürütülebilece¤ine iliflkin bir tür “rehber” olarak düflünmek belki de daha anlaml› olacakt›r. Ülken’in pek çok konuda eser vermesine karfl›n, Tarihî Maddecili¤e Reddiye ikinci ve üçüncü bask› yapan nadir
eserlerinden birisi olmas› da, kitab›n bu özelli¤inden kaynaklan›yor olsa gerektir. Marksist düflüncenin Türk siyasal hayat›nda bir tehdit olarak gündeme gelmesine ve devam etmesine paralel olarak, Tarihî Maddecili¤e Reddiye’nin de
1963’te ikinci bask›s›n› ve 1981’de de üçüncü bask›s›n› yapm›fl olmas› anlaml›d›r. Ayr›ca bu yönüyle Tarihî Maddecili¤e Reddiye ve 1963’te yay›nlanmakta
birlikte daha erken bir tarihte kaleme al›nd›¤› -Haziran 1962 tarihini tafl›yanönsözünden anlafl›lan Siyasi Partiler ve Sosyalizm gibi çal›flmalar›, Hilmi Ziya
Ülken’in Türkiye’nin gelece¤ine iliflkin öngörülerinde ne kadar isabetli oldu¤unu gösterir örneklerdir.
24 Cavit Orhan Tütengil, “Ülken Üzerine Notlar”, Sosyoloji Konferanslar›, 17. Kitap, 1979 y›l›, ‹stanbul: ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Sosyoloji Enstitüsü Yay., 1979, s. 33.
25 H. Bayram Kaçmazo¤lu, “Hasan Tanr›kut’un Eksik Kalan Fikirleri Üzerine”, Toplumbilim,
Ekim 1993, sy. 2, s. 93-101. Hasan Tanr›kut, Hilmi Ziya Ülken üzerine 1940 y›l›nda yazd›¤›
bir yaz›da hocas›n› “materyalizme taraftar olmamak”la nitelemektedir. Hasan Tanr›kut,
“Hilmi Ziya: Hayat›, Eserleri, Sistemi”, Yeni ‹nsanl›k, 23 Nisan 1940, sy. 3, s. 16 [nkl. H. Bayram Kaçmazo¤lu, a. g. y., s. 95].
26 4. bs., ‹stanbul: ‹stanbul Kitabevi, 1981 (1. bs.: ‹stanbul, 1951).
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Fakat tüm bu de¤iflimlerin ve dönüflümlerin ötesinde Hilmi Ziya Ülken’de
süreklili¤ini koruyan bir çizgi de mevcuttur. Bu çizginin, Hilmi Ziya Ülken’in
eserlerini bir bütünlük içerisinde ele almaya izin verecek bir süreklilik oluflturdu¤unu düflünmek için yeterince sebep bulunmaktad›r. Bu gayretin temelini
Türkiye’nin “hümanist bir rönesans gerçeklefltirmeye ihtiyaç duydu¤una” iliflkin inanc› ve arzusu oluflturmaktad›r. Hilmi Ziya Ülken’in Cumhuriyetin kuruluflundan sonraki y›llarda yazd›¤› eserlere, yapt›¤› çal›flmalara bak›lacak olursa,
her bir eserinde bu gayretin ve inanc›n büyük etkisi görülebilir.
Türk Tefekkürü Tarihi (‹stanbul: Ebü’z Ziya Matbaas›, 1. Cilt: 1933, 2. Cilt:
1933), Te’lifçili¤in Tenakuzlar› (‹stanbul: Hamidbey Matbaas›, 1933), Uyan›fl
Devirlerinde Tercümenin Rolü (‹stanbul: Vakit Matbaas›, 1935), ‹slam Düflüncesi: Türk Tefekkürü Tarihi Araflt›rmalar›na Girifl (‹stanbul: R›za Koflkun Matbaas›, 1946), Millet ve Tarih fiuuru (‹stanbul: Pulhan Matbaas›, 1948) ve Türkiye’de Ça¤dafl Düflünce Tarihi (‹stanbul: 1. Bask›, 2 cilt, Ahmet Sait Mat., 1966; 2.
Bask›, Ülken Yay›nlar›, 1979) gibi eserlerinin -her birinin ayr› bir maceras› ve
kayg›s› olmakla birlikte- hepsi, Türkiye’nin bat›l›laflmas› problemi çerçevesinde de¤erlendirmemize izin verecek bir bütünlük arz etmektedirler. Bu çizgiye
Hilmi Ziya’n›n Aflk Ahlak› (‹stanbul: Ekspres Matbaas›, 1930) ve ‹nsanî Vatanperverlik (‹stanbul: Günefl Matbaas›, 1933) bafll›kl› baflka eserlerini de dâhil etmek yanl›fl olmayacakt›r.
Bu eserlerin ortak temas›, yeni bir medeniyetin uyan›fl› arifesinde bulunan
Türk cumhuriyetine bunu gerçeklefltirebilmesinin imkânlar›n› göstermeye
çal›flmakt›r. Hilmi Ziya Ülken’in yay›nlanm›fl di¤er pek çok eserini de, bu bütünsel, belli bir amac› ve hedefi olan çal›flma dizisinin içerisinde dâhil edebiliriz. Zira onlar da, bu hedefi gerçeklefltirilebilir k›lmak için gerekli olan ayr›nt› ya da daha do¤ru bir ifadeyle eksikli¤i hissedilen alanlardaki bilgi bofllu¤unu gidermeye yönelik çal›flmalard›r. Dahas› birço¤u bu amaçla düzenlenmifl
müfredatlar do¤rultusunda liselerde ya da üniversitelerde verilmifl derslerden
oluflmufltur.
Hilmi Ziya Ülken’in medeniyet konusu etraf›nda dönen çal›flmalar›, a¤›rl›kl› olarak, 1930’lu y›llar›n yo¤un tart›flma ortam›n›n rengini tafl›yor gibi gözükmektedir. Hat›rlanaca¤› üzere, 1930’lu y›llar Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni bir
kimlik infla sürecinin yafland›¤›, bu do¤rultuda aray›fllar›n oldu¤u bir dönemdir. Çok k›saca de¤inecek olursak, bu dönemde, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti
(15 Nisan 1931), ard›ndan Türk Dili Tetkik Cemiyeti (12 Temmuz 1932) kurulmufltur. Tarih ve Dil kongreleri düzenlenmifltir. Gelifltirilen meflhur Türk Tarih
Tezi ve Günefl Dil Teorisi hepimizin malumudur. 1935’te Ankara Dil-TarihCo¤rafya Fakültesi kurularak bu yönde çal›flmalar yap›lmas› amaçlanm›flt›r.
Kadro dergisi ç›kart›lm›flt›r (1932). Halkevleri aç›lm›flt›r (19 fiubat 1932). Darulfünun kapat›larak yerine ‹stanbul Üniversitesi kurulmufltur (31 May›s 1933).
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Özellikle Kadro dergisinin ç›kmaya bafllamas›ndan sonra, ayn› misyona aday
pek çok dergi ç›kar›lmaya bafllanm›flt›r. Bunlardan bir tanesi Ülkü dergisidir.
Ahmet A¤ao¤lu’nun ve ‹smail Hakk› Baltac›o¤lu’nun (Yeni Adam) yine bu çerçevede de¤erlendirilebilecek dergi çal›flmalar› bulunmaktad›r.
Hilmi Ziya Ülken, Mustafa Kemal Atatürk’e imzal› olarak sundu¤u Türk Tefekkür Tarihi bafll›kl› çal›flmas›n› iflte bu ortamda yay›nlam›flt›. Genç cumhuriyetin ihtiyaçlar›na ve siyasetlerine uygun görülmüfl olsa gerektir ki,27 Hilmi Ziya Ülken bu çal›flmas› nedeniyle Atatürk’ün övgülerine mazhar olmufl ve incelemeler yapmak üzere yurt d›fl›na gönderilmek suretiyle ödüllendirilmifltir.
Hilmi Ziya Ülken’in genelde medeniyet konusuna, özelde de Türk bat›l›laflmas›na iliflkin de¤erlendirmelerine özellikle Millet ve Tarih fiuuru, Uyan›fl Devirlerinde Tercümenin Rolü ve Türkiye’de Ça¤dafl Düflünce Tarihi bafll›kl› çal›flmalar›nda rastlar›z.
Hilmi Ziya Ülken medeniyeti, “sürekli bir yürüyüfl” olarak tan›mlamaktad›r.28 Bu yürüyüflün süreklili¤ini sa¤layan ise, ona göre, ‘tercüme’dir: “Bu kitaptaki [Uyan›fl Devirlerinde Tercümenin Rolü] temel fikir fludur: Ayr› ayr› medeniyetleri açar gibi görünen büyük ‘uyan›fl’lar, hakikatta, gittikçe geniflleyen
sürekli tefekkürle birbirine ba¤l›d›r. Bu sürekli tefekkürü temin eden ise bilhassa ‘tercüme’dir.”29 Kitap, bu temel düflünceden hareketle, ‹slam medeniyetinin Yunan medeniyetinden, daha sonra da, Orta Ça¤’da ve sonras›ndaki Bat›
medeniyetinin ‹slam medeniyetinden tercüme yoluyla ald›klar›n› göstermeye
çal›flmaktad›r. Çal›flmas›nda, medeniyetlerin sürekli olarak birbirleriyle etkileflim içerisinde olduklar›ndan bahisle, bu etkileflimi sa¤layan en önemli araç
olarak da “tercüme”nin rolünü göstermek istemektedir: “...medenî aç›l›flta birer dönüm noktas› teflkil eden uyan›fl devirlerinde, yeni fikir ve san’at mahsullerinin büyüklü¤ünü, açm›fl olduklar› tesir kap›lar›n›n geniflli¤iyle mütenasip
görüyoruz. fiüphe yok ki bu tesirlerin en bafl›nda ‘tercüme’ gelir.”30 Tercümenin rolüne iliflkin devamla flunlar› söylüyor: “‘Uyan›fl devirlerine yarat›c›l›k
kudretini veren tercümedir.’ Tercüme, yukardan beri dokundu¤um bütün bu
karfl›l›kl› tesirler kompleksini hulasa eder. Ve hakikaten medeni aç›l›fl›n süreklili¤ini temin eden bütün uyan›fl devirleri onunla aç›lm›flt›r.”31
27 Asl›nda kitap, Türk Tarih Cemiyeti’nin iste¤i üzerine ve daha büyük bir projenin parças›
olarak kaleme al›nm›flt›r: “Türk tarih cemiyetinden, Türk hikmeti ve Türk mistisizminin
yaz›lmas› vazifesini ald›¤›m›z zaman bu kitab›n mühim bir parças› üzerinde çal›flmaya
bafllam›flt›k. Bundan baflka eserin di¤er birçok k›s›mlar›nda da, ayni cemiyet için haz›rl›k
yapan muhterem zatlar›n tetebbülerinden istifade ettik.” Hilmi Ziya, Türk Tefekkürü Tarihi, ‹stanbul: Matbaai Ebüzziya, 1933, c. I, s. 8-9.
28 Hilmi Ziya Ülken, Uyan›fl Devirlerinde Tercümenin Rolü, 3. bs., ‹stanbul: Ülken Yay., 1997,
s. 6.
29 A. g. e., s. 5.
30 A. g. e., s. 14.
31 Ayn› yerde.
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“Medeniyet sürekli bir hümanizmad›r. Onu parçalamak veya son halkalar›n› zincirden kopar›p almaya kalkmak mümkün de¤ildir. Goethe, Haf›z’dan
Racine kadar yak›n birinden bahseder gibi bahsediyordu.”32 deyiflinden de
aç›kça anlafl›laca¤› gibi, Hilmi Ziya Ülken, medeniyet konusunda Gökalp’in
kültür-medeniyet ay›r›m›na pek itibar etmemekte ve hatta böylesi bir ay›r›m›
sürekli bir biçimde elefltirmektedir. Tanzimatç›lar› da ayn› flekilde elefltirmektedir. Onlara yöneltti¤i elefltiri, Tanzimatç›lar›n “medeniyeti bofl bir kal›p” olarak anlam›fl olduklar›d›r. Ona göre teknik de ayn› zamanda kültürün
bir parças›d›r. Fakat ça¤dafl Bat› medeniyeti bu bütünlük içerisinde görülmedi¤i ve bu nedenle de, bir “Türk hümanizmas›” ya da “Türk rönesans›” gerçeklefltirmek için gerekli olan “kendine dönüfl”ün önünde en büyük engeli
oluflturduklar›ndan dolay› Tanzimat kadrolar›n› elefltirmektedir.33 Yap›lmas›
gereken, ça¤dafl bat› medeniyetini iyi bilmek, Türk tarihinin her yönünü iyice bellemek ve Türkiye’nin flu anki toplumsal yap›s›n› ve gösterdi¤i özellikleri tespit etmek34 ve bütün bunlar›n neticesinde derinlikli bir ça¤dafllaflma teflebbüsüne giriflmektir. Mesele bu flekilde yayg›n ve derinlikli bir proje olarak
alg›lanmad›¤› ve düflünülmedi¤i için, Bat› s›¤ bir flekilde anlafl›lm›flt›r. Buna
ba¤l› olarak da, Bat›l›laflma giriflimlerimiz yüzeysel kalm›fl ve baflar›s›zl›kla
neticelenmifltir.
Hilmi Ziya Ülken, Cumhuriyet döneminde giriflilen çabalar›n, özellikle de,
Yunan klasiklerinin ve Bat›l› felsefe klasiklerinin tercüme edilmesine bafllanmas›n› ve daha birçok giriflimi, böylesi bir hümanizman›n yarat›lmas› aç›s›ndan çok olumlu görmekte ve bu giriflimler karfl›s›nda heyecan duymaktad›r.
Kendisi de eserleriyle, çal›flmalar›yla ve düflünceleriyle bu faaliyetler içerisinde
yer alm›flt›r. Uyan›fl Devirlerinde Tercümenin Rolü’nün önsözü ve girifli okundu¤unda, içindekiler tablosuna bak›ld›¤›nda Hilmi Ziya Ülken’in, Cumhuriyet
kadrolar›n›n bu do¤rultudaki u¤rafllar›na ne denli gönüllü kat›l›mda bulundu¤unu görülebilir. Yukar›da da bahsedildi¤i üzere, Türk Tefekkürü Tarihi isimli
çal›flmas›n› imzalayarak Atatürk’e sunmas› ve Atatürk’ün be¤enisini kazanma32 A. g. e., s. 18.
33 Bkz. Hilmi Ziya Ülken, “Tanzimata Karfl›”, Millet ve Tarihi fiuuru, ‹stanbul: Pulhan Matbaas›, 1948, s. 22-32. Ayr›ca bkz. Türkiye’de Ça¤dafl Düflünce Tarihi, ‹stanbul: Ahmet Sait Matbaas›, 1966. Hilmi Ziya Ülken’in medeniyet konusuna yaklafl›mlar›n›n, özellikle de Türk
bat›l›laflmas›na iliflkin elefltirilerinin Ahmet A¤ao¤lu’nun Üç Medeniyet (Ankara: Türk
Ocaklar› Merkez Heyeti Matbaas›, 1927) bafll›kl› çal›flmas›nda dile getirilen düflüncelerle
gösterdi¤i benzerlikler ilgi çekicidir.
34 Hilmi Ziya Ülken’in, Sabahaddin Bey’in sosyolojik düflüncelerine ve yöntemine ilgi ve yak›nl›k duymas›n›, meselenin bu yönüyle alakaland›rmak san›r›z yanl›fl olmaz. (Üzerinde
pek durulmam›fl bir konu olan Hilmi Ziya Ülken’in, gerek -bir önceki dipnotta belirtti¤imiz benzerlikler nedeniyle- Ahmet A¤ao¤lu çevresiyle iliflkisi ve gerekse de belli bir dönemden itibaren Sabahaddin Bey’in fikirlerine duydu¤u yak›nl›k ve ilgi, onun beslenme
kaynaklar›n› anlamak aç›s›ndan üzerinde ayr›ca durulmaya muhtaçt›r.)

512

TAL‹D, 6(11), 2008, Y. Bulut

s› üzerine yurt d›fl›na incelemeler yapmak üzere gönderilmifl olmas› da, Hilmi
Ziya Ülken’in bu dönemdeki çal›flmalar›n›n 30’lu y›llarda Türkiye Cumhuriyeti’nin giriflti¤i yeni bir kültürel kimli¤in inflas› çal›flmalar›yla paralelli¤ini göstermektedir. Hilmi Ziya Ülken’i, Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi bünyesindeki
Sosyoloji Bölümü hocalar›yla bir araya getiren, birbirlerine yak›nlaflt›ran nokta
belki de budur.
Hilmi Ziya’n›n Türk bat›l›laflma projesi çerçevesinde çal›flmalar yapmas›na
ba¤l› olarak, sürekli karfl›s›na ç›kan bir figür olarak Ziya Gökalp ile de ilgilenmek, baflka bir deyiflle, “hesaplaflmak” zorunda kalm›flt›r. Ziya Gökalp karfl›s›nda elefltirel bir tutum tak›nd›¤› görülmektedir. “Ziya Gökalpte çok defa fikirleri
idare eden bizzat gündelik siyaset olmufltur” fleklinde bir de¤erlendirmede bulunduktan sonra bu yarg›s›n›, Gökalp’in Turanc›l›k konusundaki düflüncelerinin Osmanl› Devleti’nin içinde bulundu¤u flartlar›n de¤iflmesiyle birlikte nas›l
de¤ifliklikler geçirdi¤ini göstererek delillendirmeye çal›flm›flt›r.35 “Sistematik
Garp medeniyetinin memleketimizdeki ilk örneklerinden biri” olarak de¤erlendirdi¤i Gökalp’i, her fleye ra¤men, “eski fetvac›l›k ruhunun Avrupaî flekle bürünmesi” ve “Frans›z içtimaiyat›n›n esas fikirlerinden hareket etti¤i
halde, onun ifadesindeki fevkalade yumuflakl›¤› almam›fl ve Frans›z sosyologlar›n›n nihayetsiz müflahede, tetkik ve istatistik meraklar›na” ilgisiz kalmakla
elefltirmektedir. fiöyle devam etmektedir: “Bu itibarla içtimaiyatç› Ziya, ancak
umumî hatlar›nda, bir nâkilden ibaret kald›. Türk tarihine ve memlekete ait
sosyolojik tetkikleri s›rf aksiyon ihtiyacile yap›lm›fl serî tamimlerden ibaret kald›.”36 Ziya Gökalp’in “muas›rlaflma” anlay›fl› ve özellikle de kültür-medeniyet
ayr›m› da Hilmi Ziya’n›n elefltirilerinden nasibini alm›flt›r. Hilmi Ziya, bu konulara iliflkin düflünceleri nedeniyle Ziya Gökalp’i “Tanzimat›n ekseri mütefekkirlerinden”37 ay›rmaz.
Hilmi Ziya Ülken’in Türkiye’de Ça¤dafl Düflünce Tarihi bafll›kl› eseri, toplum olarak yak›n dönemde karfl›laflt›¤›m›z en önemli sorun olan Bat›l›laflma
tecrübemiz ile do¤rudan ilgili bir eserdir. Problemin önemi ve hâlâ devam ediyor oluflu, konuyu ele alan çal›flmalar›n da sürekli gündemde kalmas›n› sa¤lamaktad›r. Ancak Hilmi Ziya’n›n eseri bunun ötesinde, muhtevas›n›n ve sundu¤u malzemenin zenginli¤i itibariyle de önemini korumaktad›r.
Türkiye’de Ça¤dafl Düflünce Tarihi, 1960’l› y›llar›n tart›flma konular›na iliflkin bir cevap ya da katk› olarak de¤erlendirilebilir. Hat›rlanaca¤› üzere, 27 May›s 1960 ihtilali sonras›n›n tart›flma konular›n›, kabaca ifade edecek olursak,
Bat›’n›n geliflmifllik seviyesine nas›l ulafl›laca¤› ve bunun mümkün oldu¤unca
süratli bir flekilde nas›l gerçeklefltirilebilece¤i oluflturmaktad›r. 1960 sonras›n35 Hilmi Ziya Ülken, Ziya Gökalp, ‹stanbul: Kanaat Kitabevi, ts., s. 35 vd.
36 A. g. e., s. 37-38.
37 A. g. e., s. 38.
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da, mevcut toplumsal durumumuzun tespiti için ampirik araflt›rmalar -özellikle de köy araflt›rmalar›- gerçeklefltirilirken, bir yandan da, bu toplumsal yap›m›z› belirleyen tarihsel koflullar, özellikle de Türk toplumunun Bat›l›laflma tecrübesinin tarihi de inceleme konusu yap›lm›flt›r. Bu yaklafl›mda, “toplumlar›n
geçmifl dönemdeki yap›sal özelliklerinin yaflanan zaman kesitinde de varl›¤›n›
duyuran kal›c› izler b›rakt›¤› kanaati”nin etkili oldu¤u da muhakkakt›r.
Türkiye’de Ça¤dafl Düflünce Tarihi, bu anlamda, Mümtaz Turhan’a ait Kültür De¤iflmeleri (1951) ve Garpl›laflman›n Neresindeyiz? (1958) bafll›kl› eserler,
‹ngilizcesi 1962 y›l›nda yay›nlanan ve dilimize ancak 1996’da tercüme edilen
fierif Mardin’in Yeni Osmanl› Düflüncesinin Do¤uflu ve yine ayn› yazara ait Jön
Türkler’in Siyasi Fikirleri (1965); Türkçe’ye ancak 1973’te Türkiye’de Ça¤dafllaflma ismiyle kazand›r›lacak olan Niyazi Berkes’in The Development of Secularism in Turkey (1964) isimli eseri gibi, bat›l›laflma çabam›z› ve tecrübemizi
do¤rudan ele almay› amaçlayan çal›flmalardan bir tanesidir.
Hilmi Ziya Ülken’in eseri, di¤er çal›flmalar›n›n bir devam› ve hatta bu kitab›n yaz›l›fl y›l›na kadar ayn› problem üzerinde kaleme ald›¤› de¤erlendirmelerinin bir hülasas› ve toplam› olarak da de¤erlendirilebilir. Bu eserinde dile getirdi¤i de¤erlendirmeler ve elefltiriler, daha önceki y›llarda gerek kitaplar›nda
ve gerekse de de¤iflik yay›nlarda yay›nlad›¤› makalelerinde ifade etti¤i düflüncelerle bir süreklilik arz etmektedir.
Yazd›¤› bu eserler içerisinde Hilmi Ziya Ülken’in, günümüz için hâlâ geçerlili¤ini ve önemini koruyan birkaç kitab›ndan birisidir Türkiye’de Ça¤dafl
Düflünce Tarihi. Eser, yay›nland›¤› dönemde pek fazla ilgi çekmese de, bugün
dahi alan›n›n en önemli eserlerinden bir tanesi olma özelli¤ini korumaktad›r.
fierif Mardin’in, yukar›da bahsedilen Yeni Osmanl› Düflüncesinin Do¤uflu
eserinin “Teflekkür” fasl›nda, “Türkçe kaynaklarda temel do¤rultuyu verdi¤i”ni söyleyerek Hilmi Ziya’ya teflekkür etmesi,38 ayn› alanda çal›flan bir sosyal bilimcinin kadirflinasl›¤›n› gösteren bir ifade oluflunun ötesinde Hilmi Ziya’n›n döneme iliflkin kaynaklara vukufiyetine bir iflaret olarak da de¤erlendirilmelidir.
Bu yaz›da, Hilmi Ziya Ülken’in hayat hikâyesini anlatmaktan ya da eserlerinin bir bibliyografyas›n› sunmaktan ziyade, belli eserlerini bat›l›laflma projesi
çerçevesinde de¤erlendirmeye ve çal›flmalar› aras›nda belli bir süreklili¤in ve
bütünlü¤ün var oldu¤unu göstermeye çal›flt›k. Hilmi Ziya, her fleyden önce, bir
ö¤retmen ve üniversite hocas›d›r. Hilmi Ziya, felsefe, mant›k, ahlak, co¤rafya,
‹slam düflüncesi vb. birçok konuda gerek lise düzeyinde ve gerekse de üniversite düzeyinde dersler vermifltir. Dolay›s›yla onun öncelikli sorunu, ders verdi38 fierif Mardin, Yeni Osmanl› Düflüncesinin Do¤uflu, çev. Mümtaz’er Türköne, Fahri Unan
ve ‹rfan Erdo¤an, ‹stanbul: ‹letiflim Yay., 1996, s. 7.
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¤i bu konulardaki bilgi ve baflvuru eseri eksikli¤inin giderilmesi olmufltur. Eserlerinden pek ço¤u bu ö¤retim görevinin bir ürünüdür.
Hilmi Ziya’n›n bu akademisyen-ö¤retmen kiflili¤inin yan› s›ra, bir de memleket meseleleri karfl›s›nda duydu¤u sorumluluk duygusuyla hareket etti¤ini
gözlemliyoruz. Gençlik y›llar›nda Anadolucu hareket içerisinde yer almas›, bu
do¤rultuda dergiler ç›karmas› ya da bu anlay›fl çerçevesindeki dergilere yaz›lar› ile katk›da bulunmufl olmas› önemlidir. Tamamlamaya ömrünün vefa etmedi¤i en son çal›flmas›n›n da yine Anadolu kültürü üzerine oluflu,39 hayat› boyunca memleket meseleleri karfl›s›nda duydu¤u bu sorumluluk duygusunun
bir göstergesi olarak de¤erlendirilmelidir.
Netice olarak, Hilmi Ziya Ülken memleket sorunlar› karfl›s›nda sorumluluk
duyan bir sosyologumuz ve ayd›n›m›zd›r. Fakat buna ra¤men, yüzü tümüyle
Bat›’ya dönük bir insand›r. Referanslar› Kutsal Kitaptan mitolojiye, edebiyat
dünyas›ndan akademi dünyas›na var›ncaya kadar büyük ço¤unlukla Bat›
dünyas›ndand›r.40 Memleket problemlerinin köklü bir çözümünü bat›l›laflmada, kendi ifadeleriyle “bir Türk hümanizmas›n›n” yarat›lmas›nda görmektedir. Bu anlay›fl› do¤rultusunda, kendisinden önceki ayd›nlar›m›z› ve bat›l›39 Gülseren Artunkal, “Hayat› ve Eserleriyle Babam Ülken”, s. 2.
40 Do¤u toplumlar›na bakarken dahi Bat›l› zihin yap›s›n›n ürünü de¤er yarg›lar›n› kullanmaktad›r. Afla¤›da sundu¤umuz biri Hilmi Ziya Ülken’e, di¤eri Lord Cromer’e ait iki paragraf aras›ndaki flafl›rt›c› benzerlik dikkat çekicidir:
“Öyleyse fiark ve Garb›n fark›n› daha derin bir noktada, sistemli ve sistemsiz düflüncede
aramak laz›md›r. fiark›n düflüncesi sistemsizdir: orada mefhumlardan kurulan bina, birbirini do¤uran fikirler zenciri de¤ildir. Bir çok lüzumsuz tafllar›, yanl›fl kurulmufl kemerleri
vard›r. Bazan bütün bir bina küçük bir tafl üzerinde durur. Unsurlar›n tutarl›¤› ve ba¤lant›s› düflünülmeksizin her taraf› lüzumsuz teferruat içinde bo¤ulmufltur. Garb›n düflüncesi
sistemlidir: Orada mefhumlar binas› gerçek temeline dayan›r... Orada fikirler birbirine zincir halinde ba¤lanm›fl ve hepsi birden en son neticelerine kadar götürülmüfltür. Düflünce
usulü, usul ilmi ve ilim tekni¤i do¤urmufltur. Felsefe hikmete, hikmet ahlaka ve ahlak siyasete ulaflm›flt›r. Garb›n bu inzibatl›, sistemli tefekkürüdür ki da¤›n›k kuvvetlerin üzerinde
medeniyet abidesinin kurulmas›n› temin eder.” [H. Z. Ülken, “Do¤u ve Bat›”, Millet ve Tarih fiuuru, s. 102.]
Lord Cromer de ayn› konuda benzer fleyleri ifade ediyor: “Avrupal›n›n ak›l yürütmeleri
sa¤lamd›r; olgular› aç›klarken belirsizlikten kaç›n›r; mant›k dersi almam›fl olabilir, ama
do¤ufltan mant›kç›d›r; do¤as› gere¤i kuflkucudur, bir önermenin do¤rulu¤unu kabul etmezden önce kan›t ister; e¤itimli zekas› bir kemanizman›n parças› gibi ifller. Öte yandan
fiarkl›n›n akl› pitoresk sokaklar›na benzer, simetriden yoksundur. Ak›l yürütmesi bafltan
savma betimlerle doludur. Eski Araplar diyalektik biliminde görece daha yüksek bir düzeye ulaflm›fl olsalar da, ard›llar› mant›k yetisi bak›m›ndan fena halde zay›ft›r. Ço¤u zaman,
do¤rulu¤unu kabul edebildikleri en yak›n öncüllerden, en aç›k ç›kar›m› yapmay› beceremezler. Herhangi bir s›radan M›s›rl›dan bir olguya aç›kça ifade etmesini isteyin. Aç›klamas› b›kt›r›c› uzunlukta ve mu¤lakt›r genellikle. Muhtemelen, öyküsünü bitirene kadar yar›m
düzine çeliflkiye düflecektir. Az›c›k köfleye s›k›flt›r›ld›¤›nda ise çözülecektir.” [nkl. Edward
Said, fiarkiyatç›l›k: Bat›’n›n fiark Anlay›fllar›, çev. Berna Ülner, ‹stanbul: Metis Yay., 1995,
s. 48.]
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laflma yönündeki çabalar› “yüzeysel kalmak”, “orijinal olmamak”, “Bat›’y› anlayamamak” ya da te’lifi kabil olmayan hususlar› “uzlaflt›rma giriflimleri” gibi
ifadelerle elefltirmektedir. Fakat gariptir, nihaî noktada kendisi de, gerek ça¤dafl› ve gerekse sonraki dönemin araflt›rmac›lar› taraf›ndan benzer ifadelerle
elefltirilmifltir.
Tüm zorlu¤una ra¤men, Hilmi Ziya Ülken’i incelemek ve anlamak bir gerekliliktir. Nev’i flahs›na münhas›r özellikleri olmas›na karfl›n, o, ayn› zamanda
ça¤›n›n ürünü bir ayd›n-akademisyendir. Bir dönem için örnek Türk ayd›n tipidir. O nedenle, Hilmi Ziya’y› anlamak Türkiye Cumhuriyeti’nin son derece
önemli yar›m yüzy›l› aflk›n bir dönemini anlamak demektir.

Hilmi Ziya Ülken in the Modern Turkish Thought
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Abstract
Hilmi Ziya, within the time period of more than half a century -from the end of 1910s
when he began his studies to his death in 1974- was occupied in doing various activities. He wrote and translated various books and hundreds of articles dealing with issues of a wide scope from literature to philosophy, from psychology to geography, logic and sociology; had an important role in organizing national and international
congresses of sociology; presented papers at various national and international meetings, published journals, wrote articles for journals and newspapers, and founded
philosophy and sociology associations. As far as the literature and fine arts are concerned, he not only wrote literary criticisms but also produced works of literature and
interested in painting. With his “extraordinary efforts” he achieved to open the Sociology department at Istanbul University for the second time. He, in addition to giving
lectures at the Faculty of Theology (Ankara University), also occupied administrative
positions.
There exists a rich literature, including articles, books, theses of MA and that of graduation dealing with Ülken’s thought and studies. This indicates that we have a considerable amount of information about Hilmi Ziya’s biography and studies. The aim
of this article, however, is to reveal that the studies of Hilmi Ziya which were classified within the scopes of different disciplines have an accordance and consistency
among themselves, and hence there exists continuity among his studies. Furthermore, it is also tried to be pointed out that in his studies, although he uses a highly technical and abstract language he discusses concrete issues and problems.
Keywords: Hilmi Ziya Ülken, Modern Turkish Thought, Sociology in Turkey, Ziya Gökalp, Turkish modernization.
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Özet
Hilmi Ziya, eser vermeye bafllad›¤› 1910’lu y›llar›n sonlar›nda bafllayan ve 1974’teki
vefat›na kadar süren yar›m asr› aflk›n süre içerisinde edebiyattan felsefeye, psikolojiden co¤rafyaya, mant›ktan sosyolojiye kadar pek çok bilim dal›nda onlarca kitap yüzlerce makale telif etmifl, çeviriler yapm›fl, ulusal ve uluslararas› sosyoloji kongrelerinin
düzenlenmesinde etkin roller üstlenmifl, ulusal ve uluslar aras› pek çok toplant›da
tebli¤ler sunmufl, dergiler ç›karm›fl, dergi ve gazete yazarl›¤› yapm›fl, felsefe ve sosyoloji dernekleri kurmufl, edebiyat alan›nda yaln›zca elefltirel yaz›lar yazmakla yetinmeyerek bizzat kendisi edebî eserler kaleme alm›fl, resim yapm›fl, “ola¤anüstü gayretleri” ile ‹stanbul Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü’nün ikinci kez kuruluflunu gerçeklefltirmifl, Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’nde ders vermenin yan› s›ra idari görevlerde bulunmufl bir akademisyen portresi çizmektedir.
Çeflitli yönleriyle Hilmi Ziya Ülken’i, eserlerini ve düflüncelerini konu alan pek çok
makale, kitap ve yüksek lisans ve bitirme tezleri mevcuttur. Bütün bunlardan da anlafl›laca¤› üzere, Hilmi Ziya’n›n biyografisi ve eserleri konusunda yeterince malumat
sahibiyiz. Bu yaz›da, Ülken’in birbirinden çok farkl› disiplinlerin alanlar›na iliflkin
verdi¤i eserler aras›nda belli bir uyumun, tutarl›l›¤›n, bu anlamda da çal›flmalar› aras›nda bir süreklili¤in kurulabilece¤i ve eserlerinde son derece teknik ve soyut bir dil
kullanm›fl olmas›na ra¤men, çok somut kayg›lar› ve problemleri tart›flt›¤› gösterilmeye çal›fl›lacakt›r.
Anahtar Kelimeler: Hilmi Ziya Ülken, Ça¤dafl Türk Düflüncesi, Türkiye’de Sosyoloji,
Ziya Gökalp, Türk Modernleflmesi.

