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Özet: 1930’lu yılların koşullarında insanın kaos içinde olduğu varsayımından hareket eden Hil-
mi Ziya Ülken, insanın ruhsal boşluğunu doldurma adına yeni değer arayışına girişmiştir. Yeni
insanı, yeni insanın ruhunu, bedenini,  siyasetini bir bütün içinde ele alan bu arayışa da Ülken,
Aşk Ahlakı adını vermiştir. Bu makale, Ülken’in ileri sürdüğü Aşk Ahlakı’nın hangi toplumsal-
siyasal koşullarda ortaya atıldığı, hangi düşünsel zemine oturduğu ve hangi varsayımlara
dayandığını ortaya koymakta ve tartışmaktadır. 
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New Man-made Value Searches For Humanity: Chaos Status of the Values   And
Hilmi Ziya Ülken’s Ethics of Love

Abstract: Within the conditions of 1930s, acting on the assumption that human is in the chaos status;
Hilmi Ziya Ülken had embarked on a new value search in order to fill the spiritual gap of the human. Ülken
named this new search as the Ethics of Love which handles the new human, his spirit, body and politics
as a whole. This article puts forth and argues Ülken’s Ethics of Love, in which socio-political conditions
was it put forward, which intellectual ground and assumptions is it based on.

Keywords: Value, belief, chaos, Hilmi Ziya Ülken, Ethics of love

1923’te Cum hu ri yet’in ila nı ile ye ni Tür ki ye ku rul muş ve ar dın dan ger çek -
leş ti ri len dev rim ler le top lu mun geç mi şiy le, de ğer ler dün ya sıy la, ya kın

ta ri hiy le olan iliş ki le ri ta ma men ko pa rı la rak bun la rın ye ri ne ye ni de ğer ler,
ye ni bir ta rih, ye ni sos yal-si ya sal özel lik ler ve top lum sal ya pı ika me edil me -
ye ça lı şıl mış tır. 1930’lar bu ye ni po li ti ka la rın res mi an la yış ha li ne ge ti ril di ği,
Ba tı cı laş tır ma-çağ daş laş tır ma kap sa mın da ku rum sal laş tı rıl dı ğı yıl lar dır. Yi -
ne bu yıl lar da çağ daş-Ba tı lı özel lik le ri hal ka be nim set me nin önün de ki en bü -
yük en gel ola rak ge le nek sel de ğer ler ve inanç lar gö rül müş, bun la rın da top -
ye kûn de ğiş ti ril me si ge rek ti ği ifa de edil miş tir. Bu de ği şi min ger çek leş ti ril -
me sin de la ik lik en önem li il ke ler den bi ri ola rak uy gu la ma ya ko nul muş ama
ye ter li ol ma mış tır. Ya pıl ma sı ge re ken olum suz özel lik ler ta şı yan Do ğu dün -
ya sı nın de ğer ve ina nış bi çim le ri nin or ta dan kal dı rıl ma sı ve ye ri ne ye ni de -
ğer le rin ko nul ma sı dır. İş te bu de va sa so run kar şı sın da sos yo log lar ha re ke te
ge çe rek ve ön ce lik le din-dev let, din-top lum, din-akıl iliş ki le ri ni de ğer len dir -
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miş; ye ni Tür ki ye’nin la ik lik po li ti ka la rı nı des tek le miş ler dir. Sos yo log la ra
gö re top lum sal ya pı hız la de ğiş mek te dir. Bu de ği şim le bir lik te bi lim sel an la -
yı şın yay gın laş ma sı, po zi ti viz min be nim sen me si bi rey le rin ve top lum la rın
ge le nek sel de ğer ve inanç la rı nı za yıf lat mak ta ve hat ta yok et mek te; çağ daş
ve uy gar top lum la rın ye ni de ğer le re, inanç la ra olan ih ti ya cı nı or ta ya çı kar -
mak ta dır. Dö ne min sos yo log la rın dan Hil mi Zi ya Ül ken, bu ge nel an la yı şın
ka bul gör dü ğü bir or tam da din sel, ge le nek sel ve mis ti siz me da ya lı de ğer le -
rin ye ri ne in san mer kez li ye ni de ğer le rin ika me edil me si ge rek ti ği dü şün ce -
siy le ye ni bir de ğer ler sis te mi ara yı şı na gi riş miş tir. 1930’lar da, es ki de ğer le -
rin ye ri ne in san mer kez li, in san kay nak lı ve ev ren sel bir ah lak an la yı şı ve de -
ğer ler sis te miy le Hil mi Zi ya Ül ken or ta ya çık mış tır.

Hil mi Zi ya Ül ken, Aşk Ah la kı de ne me si ile çağ daş in sa nın için de bu lun -
du ğu bu na lım or ta mı na bir çö züm üret me ara yı şın da dır. Ül ken’in te mel id -
di ası na gö re, çağ daş in san, de ğer ler açı sın dan bir ka os or ta mın da dır. Bu de -
ğer buh ran la rı na ka pi ta list ve ko mü nist sis tem ler de bir çö züm ge ti re me miş -
ler dir. Sos yal de ğiş me yi dur dur ma dan her dö nem de ge çer li ola bi le cek şe kil -
de, top lum la ra ide al de ğer ler bul mak ge re kir. Yıl lar son ra ken di si du ru mu
şöy le özet ler: Ma ne vi ve ah la ki ka os ha li be ni kit le se vi ye si ne ine rek bu so -
run la rı ele alan eser ler yaz ma ya yö nelt miş ti. Hiç bir fel se fi sis te min, ide olo ji -
nin, dü şün ce nin yet me di ği, tat min et me di ği, her za man ara yış içe ri sin de
olan Ül ken, de ği şir ken ya ban cı la şan in san için hiç bir çı kar gö zet me yen, ada -
le ti, hır sı, öz gür lü ğü mer ke ze alan bir ah lak sis te mi ge liş tir me ye ça lı şır. Bir
bi lim in sa nı olan Ül ken, çağ daş top lu mun bu na lı mı na çö züm üret mek adı na
ye ni de ğer ara yış la rı na gi ren bir 20. yüz yıl pey gam be ri ro lün de dir. 1930 yı -
lın da Aşk Ah la kı’nı yaz dı ğın da 29 ya şın da, Ga la ta sa ray Li se si’nde genç bir
fel se fe öğ ret me ni dir. Bu de ne me si ni İn sa ni Va tan per ver lik ad lı eser ile ta -
mam la ma ya ça lı şır. Ül ken’in Aşk Ah la kı’nı dö nem ko şul la rı kap sa mın da, in -
san, ah lak ve si ya set so run la rı nı bir leş ti re rek, halk için ye ni de ğer ara yı şı nın
bir ürü nü ola rak de ğer len dir mek ola sı dır.

H. Zi ya Ül ken, Aşk Ah la kı’nın bir bi lim ese ri ol ma dı ğı nı be lir tir. Ona gö -
re bi lim par ça nın bil gi si ni ve rir. Aşk Ah la kı ise ka za nı lan ve bü tü nün iç sel
duy gu ile kav ran ma sı nı sağ la yan bir ir fan ese ri dir. Aşk Ah la kı; ya ni in sa nı,
in san ru hu nu, in san be de ni ni, ah la kı, si ya se ti so run la rıy la bir lik te kav ra ma -
ya ça lı şan bü tün lük çü bir gi ri şim dir. Ev ren de ki pek çok ala nı sa de ce bir ya -
nı ile in ce le yen bi lim le ada let ve si ya set bir bü tün ola rak ele alı na maz. Ya ni
kıs mi ger çek le ri bi lim bul ma ya ça lış sa da amaç to tal ger çe ğe eriş mek tir. Çağ -
daş in sa nın bu na lı mı nı ken di dü şün sel ya şa mın da de rin den his se den Ül ken,
yi ne çağ daş bir kur ta rı cı ro lü ile de ğer ler ça tış ma sı ya şa yan mo dern in sa nın
de ğer ler so ru nu na çö züm bul ma ya ça lı şır. Bir baş ka ifa dey le, ye ni Tür ki ye
ge le nek sel de ğer le ri tas fi ye edip la ik li ği mer kez alır ken Ül ken de ge le nek sel-
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din sel de ğer ler ye ri ne in sa ni de ğer le ri ya pı lan dır ma ya ça lı şan bir şah si yet
ola rak or ta ya çı kar.

Hil mi Zi ya Ül ken’e gö re, ça ğı mız da ki ge liş me ler pek çok in sa nı bu na lı ma
sü rük ler ken, de ğiş me ye uğ ra ma yan, et ki len me yen hat ta bun lar dan ha be ri
bi le ol ma yan bir de halk ke si mi bu lun mak ta dır. Bun lar, ya ni de ği şi min far -
kın da olan lar la ol ma yan lar, ay dın lar la halk bir bi rin den büs bü tün ay rıl mış -
lar dır. Ay dın lar ara sın da or ta ya çı kan ma ne vi boş luk hız la art mak ta dır. De -
ğiş me den hiç ha ber le ri ol ma yan lar la on dan ta ma men ay rıl mış olan ay dın
ara sın da ki ma ne vi boş lu ğu dol dur mak ge rek mek te dir. Bu so run na sıl çö zü -
le cek tir? So ru nu çöz mek için ön ce lik le hal ka di ni ah lak ye ri ne, ye ni bir ah lak
ve ide al tel kin edil me li dir. Bu so ru nun çö zü mü nün ar dın dan ay dın la rın so -
run la rı üze ri ne ka fa yo rul ma lı dır. Ta rih bo yun ca pek çok ide olo ji ve si ya sal
sis tem, hal ka rağ men halk için da ha ide al, da ha öz gür lük çü ve pay la şım cı
dü zen kur ma pe şin de ol muş tur. Ke ma lizm’in he de fi de hal ka rağ men Türk
in sa nı nı çağ daş laş tır mak, ge liş miş bir top lum ha li ne ge tir mek tir. Hal ka rağ -
men halk için ka rar alan yö ne tim ler, bun la rı hal kın ge le ce ği, iyi li ği ve çı ka rı
için yap tık la rı id di asın da dır lar. Hil mi Zi ya Ül ken’in ye ni de ğer ara yı şı da ay -
nı man tı ğa da yan mak ta dır. Ül ken’in ye ni de ğer ler sis te min de halk mer ke zi
bir ko num da dır. Her şey hal ka rağ men halk için dir. Halk ah la ken “adam”
edil me li dir. Çe şit li ide olo ji ler na sıl ki an la yış la rı doğ rul tu sun da hal kı de ğiş -
ti rip dö nüş tür mek is ti yor sa, Aşk Ah la kı’nda da Ül ken ay nı yak la şı mı yan sıt -
mak ta dır. Aşk Ah la kı’nda amaç hal ka in mek de ğil, hal kı yük selt mek adı na
halk la ay dın ara sın da köp rü kur mak tır. Yi ne bir baş ka amaç da ay dın züm -
re nin bi ri cik il ham kay na ğı olan ras yo nel dü şün ce ile halk ta de vam eden
mis tik dü şün ce ara sın da ki uçu rum la rı gör mek ve ikin ci sin den (mis tik) bi rin -
ci si ne ge çi şin (ras yo nel) ça re le ri ni ara mak tır.

Ül ken, ev re nin mer ke zi ne in sa nı yer leş ti rir. Ev ren de ham ger çe ğe ka tıl -
mış ne var sa, sa ray lar, abi de ler, bi lim ler, fel se fe ler, din ler ve ah ret in sa nın
ese ri dir ve in san için dir. İn san, her şey den ön ce ah la ki bir var lık tır. İn san an -
cak doy mak bil mez ih ti ras la rın dan oluş muş ki şi li ği ile in san dır. O ni ha yet siz
bir ruh ve be den gü cü dür. Fik rin açıl ma sı ruh ve be den kay na ğın dan ge lir,
on la rın ese ri dir. Halk, ço ğu ke re bu ger çek ler den ha ber siz dir. O sa de ce be de -
nin ye tiş me siy le bir ama ca eri şe ce ği ni san mak ta dır. Halk, fi kir le ri bes le mek -
le in sa na ula şı la bi le ce ği nin müm kün ol du ğu na ina nır. Ül ken’e gö re, bu
müm kün de ğil dir. Amaç ve tat min ne dir bil me yen ar zu lar, ya ni ih ti ras lar la
bes le nen bir ruh la zım dır. Ruh sü rek li ge liş me ye el ve riş li dir. Ger çek le rin ger -
çe ği in san ger çe ği dir.

Aşk Ah la kı ad lı ki tap üç te mel bö lüm et ra fın da kur gu lan mış tır: Ruh- be -
den, ah lak ve si ya set. Bu üç bi le şen ay nı za man da aşk ah la kı nın bi le şen le ri -
ni or ta ya koy mak ta dır. Bu üç alan kap sa mın da, aşk ah la kı ruh, be den ve si -
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ya se tin bü tün leş me si ile ye ni bir de ğer ler sis te mi in şa et mek te dir. Aşk Ah la -
kı na tü ra list fel se fe an la yı şı ile kur gu lan mış tır. Mad de ile ruh, be den ile ruh,
ah lak ile si ya set sen tez len miş, uz laş tı rıl mış, bir lik te iş len miş tir. Bi yo lo jik,
psi ko lo jik ve sos yal ger çek ler be lir le nip ye ni ah lak an la yı şı oluş tu rul muş tur.
Ül ken’in id di ası na gö re bu bir mis tik ah lak de ne me si de ğil dir. Psi ko-sos yal
de ğer len dir me le re, or ga nik bir te me le da ya nır. Ki şi nef si ni, için de ki bir çok
ça tış ma yı aşa rak seç kin le şir, ol gun lu ğa ula şır. Mer ke zin de in san bu lu nan bu
ah lak an la yı şı on la rı gö rül me yen ta ba ka la ra ayı rır. Üs tat lı ğı nı Hil mi Zi ya Ül -
ken’in yü rüt tü ğü bu ah lak sis te mi nin en üs tün de; çı kar ve tat mi ne kö le ol -
ma yan, örf ve adet le re bağ lı bu lun ma yan, dış tan ge len emir le re bo ğun eğ me -
yen, sev gi yi ve aş kı te mel öl çü ola rak alan in san bu lun mak ta dır. Ül ken, sos -
yo lo jik, sos yal ve bü tün bi lim ci ah lak an la yış la rı nın yet mez li ği ni gö re rek na -
tü ra list te mel li ve in san fel se fe si ne da ya lı bir ah lak in şa et me id di asın da ol -
muş; aşk ah la kı nı, ger çek le rin top la mı, rea liz min ile ide aliz min sen te zi, Mu -
ham met ile Gan di’nin bu luş ma sı ola rak ta nıt mış tır.

Ül ken, aşk ah la kı nı me ta fi zik ten ras yo nel zih ni ye te ulaş ma is te ği ola rak
ta nım lar. Bu ne den le aşk ah la kı nı me ta fi zik bir an la yış ola rak de ğer len di ren -
le re şid det le kar şı çı kar. Aşk ah la kı, top lu ma tek açı dan, mad de ve ya ma na
açı sın dan, va tan ve ya ev ren sel lik açı sın dan de ğil, tü mü ile bir lik te bak ma an -
la yı şı dır. Bu ah lak sis te min de; ah lak, yurt se ver lik ve in san se ver lik ide al le ri
bir dün ya ta sa rı sı şek lin de bir ara ya ge ti ril miş tir. Yi ne koz mo po lit lik ve mil li -
yet çi lik ye ri ne iki si ni bir leş ti ren bir ah lak ve top lum an la yı şı ge liş ti ril mek te -
dir. Ah lak ta mil li un sur lar la in sa ni un sur la rın ay nı de re ce de önem li ol duk la -
rı nı, va tan se ver mi sin, in san se ver mi sin iki le mi ni or ta dan kal dı rıl dı ğı nı, mil -
li yet çi lik ile ve ren sel li ğin in sa ni va tan se ver lik kav ra mın da bir leş tir di ği öne
sü rül mek te dir. Bu aşa ma lı sis te min en al tın da halk, en üs tün de aşk ah la kı nın
üst de re ce le ri ne ulaş mış in sa ni va tan se ver lik mer te be sin de olan lar bu lun -
mak ta dır. Alt kat, hal kın bu lun du ğu bö lüm en ge niş ala nı ve sa yı yı oluş tur -
mak ta dır. Hi ye rar şik ola rak ve pi ra mit şek lin de gi de rek da ra lan üst kat la ra,
sı nıf la ra aşa ma aşa ma geç mek ola sı dır. Ay nen Ba tı lı sos yo log la rı az ge liş miş
ola rak ni te len dir dik le ri top lum la rın sos yal sı nıf la rı nı ta nım lar ken kul lan dık -
la rı bir pi ra mit ve ya üç gen şek li ile sü reç an la tıl mak ta dır. En alt sı nıf yok sul
kit le ler den oluş mak ta ve üs te çık tık ça ge lir dü ze yi art mak ta dır. Ül ken, çağ daş
in sa na, sı nıf sız an cak ah la ki mer te be le re da ya lı bir top lum öner mek te dir. Zi -
ra sı nıf lı top lum lar da in san lar bir bir le rin den uçu rum lar la ay rıl mış lar dır. Ora -
da mer ha met, ri ya ve in san lık bir tu zak tır. Bu tu zak, sı nıf la rın ki ni ni yu mu -
şat mak ve ra ki bin ga za bı nı uyuş tur mak için dir. Sı nıf lı bir top lum da ada let de
ola maz. Ege men sı nı fın ezi len sı nı fa, ege men sı nıf tan bi ri nin aşa ğı sı nıf tan bi -
ri ne adil ol ma sı ola nak dı şı dır. Zi ra, re fah için de olan se fa let çe ke nin, on gun -
luk id di a eden ek sik li ği ni ilan ede nin ha lin den an la maz.
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Hil mi Zi ya Ül ken, 1930’lar Tür ki ye’si nin de red det ti ği kla sik li be ral eko no -
mi ye da ya lı ka pi ta list ve ko mü nist dev let sis tem le ri dı şın da bir ara yış içe ri sin -
de dir. Üto pik bir dev let bi çi mi öner mek te dir. Li be ra lizm ile ko mü nizm bir bi -
ri nin zıt tı dır. Bi rin de yal nız iş öz gür lü ğü, öte kin de yal nız gö rev di sip li ni hâ -
kim dir. Onun öner di ği ve aşk ah la kı nın ge çer li ol du ğu top lu mun dev let şek li;
iş ile gö re vi, öz gür lük ile di sip li ni, bi rey ile top lu mu, va tan ile in san lı ğı bir leş -
ti ren bir sis tem dir. Ül ken’e gö re, ko mü nist dev let te iş ba kı mın dan re ka bet ve
öz gür lük ol ma dı ğın dan, ki şi le rin özel ya ra dı lış gü cü ne de ğer ve ril me di ği için
mer te be le ri kur mak ve aşa ğı mer te be ler den yu ka rı ya doğ ru yük sel mek ola -
nak sız dır. İş öz gür lü ğü nün ol ma dı ğı bir sis tem de sa nat, fi kir ve ah lak ya rış -
ma sıy la bü yük eser le rin ve ori ji nal ya ra dış la rın doğ ma sı da çok güç tür. Top -
lum da tek fik ri, tek sa na tı ve tek gö rü şü zor la ege men kıl mak de mek es ki çağ -
lar da ol du ğu gi bi de rin bir fa na tizm içi ne ye ni den düş mek de mek tir. Li be ral
dev let te de in san, si ya si ve eko no mik açı lar dan anar şi içe ri sin de bu lun du ğun -
dan bu iki dev let şek lin de de aşk ah la kı üze rin den bir dü zen ku ru la maz.

H. Zi ya Ül ken, Aşk Ah la kı’nda hi ye rar şik bir ruh dün ya sı oluş tu rur. Bu
hi ye rar şik dü zen de eşit lik yok tur ve eşit lik çi an la yı şın da ada let li bir sis tem
ol ma dı ğı yar gı sı iş le nir. Ül ken’e gö re, Aşk Ah la kı’nda ki mer te be ler bi zi eşit -
lik ha ya lin den kur tar mış ve sı nıf kav ga sı yo lun dan aşa rak da ha ile ri ye ulaş -
mak için çok luk tan ge çi le ce ği ni, da ha iyi ye var mak için nok san lık ta ge çiş ve -
ri le ce ği ni öğ re tir. Bu de ğer ler dün ya sı nın alt ka tın da bu lu nan ki şi bel li aşa -
ma lar dan geç me yi ba şar dık ça üst kat la ra doğ ru yol ala bi le cek tir. Aşk ah la kı
aşa ma lı bir bir lik te li ği kap sar. Mer te be ler, ruh ve ey lem kud re ti ne gö re in -
san la rın de re ce le re ay rıl ma sı de mek tir. Öy le bir ta kım de re ce ler ki, bi rin den
öte ki ne geç mek yal nız içi miz de ki ça ba ile müm kün dür. Ül ken, ye ni de ğer ler
sis te min de, “ah la ki mer te be ler”e gö re sı nıf lan dı rıl mış bir top lum ya pı sı kur gu -
la mak ta dır. Bu na gö re, halk ya ni va tan daş lar ara sın da zen gin, yok sul, bil gin,
ca hil, seç kin, halk, mes lek, sta tü ay rı mı yap ma dan, ah lak üze rin den ye ni bir
ta ba ka lan dır ma ya pı la rak seç kin ci bir top lum an la yı şı or ta ya ko nul mak ta dır.
Aşk ah la kı nın ege men ol du ğu top lum; ki şi li ği ge liş me miş, iç öz gür lü ğü bu -
lun ma yan ya pı lar dan baş la yıp, öz gür in san la rın, ba ğım sız ki şi le rin top lu -
mu na yük selt mek şek lin de kur gu la nır. Bu dev le tin hi ye rar şik ya pı sı nın bi -
rin ci ka tın da halk, ikin ci ka tın da va tan daş, üçün cü ka tın da va tan se ver ve
dör dün cü ka tın da in sa ni va tan se ver bu lun mak ta dır. En alt kat ta bu lu nan
halk tan bi ri ah la ki açı dan ge rek li ko şul la rı ye ri ne ge tir dik çe, sı nav la rı geç tik -
çe önün de ki ba ri yer le ri at la ya at la ya en üst de re ce ye ula şa cak tır. Mer te be ler
top lum da baş la mak ta ki şi lik te bit mek te, va tan da baş la mak ta ve in san lık ta
so na er mek te dir. İçin de ki şi lik ol ma yan ve iç öz gür lü ğe ola nak ver me yen
küt le den ha re ket ede rek, öz gür in san la rın ve ba ğım sız ki şi le rin top lu mu na
ka dar yük se lir. Bu uzun yol cu luk üç bü yük aşa ma yı geç mek ve dör dün cü
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aşa ma ya ulaş mak için dir. Halk, va tan daş lık, va tan se ver lik aşa ma la rı nı ge çe -
rek in sa ni va tan se ver li ğe ula şa cak tır. Mer te be ler bir bi ri nin üze ri ne ku rul -
muş tur. Bi ri ni in şa et me den di ğe ri ne ge çi le mez. Bu bi na ya dü şün ce ve fi kir -
le de ğil, ah la ki de ne yim le gi ri lir ve de ne yim ler, in sa nı ol gun lu ğa eriş ti re rek
bir kat tan di ğer ka ta geç me ola na ğı sağ lar. Her kat bir sı nav ala nı dır. Ol gun -
lu ğa ve bir li ğe eriş mek için bü tün de ne yim ler den geç mek, bü tün ah lak sı -
nav la rın dan ba şa rıy la çık mak ge re kir.

Ül ken’e gö re, her kes ken di ça ba sıy la dör dün cü aşa ma ya ula şıp ru hu nu
kur tu lu şa ka vuş tu ra bi lir. Aşa ma lar; in san, top lum ve in san lık için dir. Bi rin ci
aşa ma kor ku, ikin ci aşa ma ümit, üçün cü aşa ma gu rur, dör dün cü aşa ma aşk -
tır. Bir in san ken di ye te nek le riy le aşa ma la rı ge çe bi le ce ği gi bi, her ku şak dev -
let eği ti miy le bü tün aşa ma lar dan ge çe bi lir. Ve in san lık il kel top lum lar dan
bü yük uy gar lık la ra ka dar bu aşa ma la rı adım adım geç miş tir. Ül ken, aşk ah -
la kı nın aşa ma la rı nı Ba tı lı sos yo log la rın tek yan lı ge liş tir dik le ri top lum sal ev -
rim aşa ma la rıy la, bi rey, top lum ve ah lak ba zın da eş leş ti re rek ye ni de ğer ler
te ori si ni, aşk ah la kı nı açık la ma yı de ner. Bu na gö re, Bü yü cü me de ni yet le ri
kor ku ah la kın da (bi rin ci aşa ma), akıl din le ri ümit ah la kın da (ikin ci aşa ma),
sal ta nat lar ve mut la kı yet ler gu rur ah la kın da (üçün cü aşa ma), ulus lar ve
ulus lar ara sı top lum lar aşk ah la kın da dır (dör dün cü aşa ma). Ço cuk kor ku
ah la kın da, genç lik ümit ah la kın da, de li kan lı gu rur ah la kın da ve ye tiş kin in -
san aşk ah la kın da dır. Her top lum da küt le ler ken di li ğin den mer te be le re ay rı -
lır: Halk, va tan daş, va tan se ver, in sa ni va tan se ver aşa ma la rıy la her tür lü sos -
yal sı nıf al tın da bir bi rin den ay rıl mış tır. Ül ken, bu yo rum la rıy la bi re yi, top lu -
mu ve ru hu bir bi rin den ta ma men ay rı şe kil de, ev rim ci bir an la yış la yo rum -
la mak ta dır. Bi re yin, top lu mun ve ah la kın dört aşa ma lı ev ri mi nin or ta ya ko -
nul du ğu id di a edil mek te dir.

Hil mi Zi ya Ül ken aşk ah la kı nın fark lı aşa ma la rın da bu lu nan in san la rın
ge nel ah la ki özel lik le ri ni ça lış ma sın da ay rın tı lan dı rır. Bu ay rın tı lı açık la ma -
lar la hal kın, va tan da şın, va tan se ve rin ve in sa ni va tan se ve rin “ah la ki sı nıf”
ola rak ge nel özel lik le ri hak kın da bil gi sa hi bi ol mak müm kün dür. Ve Ül ken,
aşk ah la kı nın ilk de re ce si ni oluş tu ran hal kı ta nım la yan ve ona kar şı yü rü tü -
le cek stra te ji le ri şöy le açık lar. Aşk ah la kı ku ra mın da, bi rin ci ba sa mak hal ka
ait tir. Bu halk bi zim top lum içe ri sin de al gı la dı ğı mız ge nel kit le ye ben zer. Ay -
rım ise di ğer de ğiş ken le re gö re de ğil ah la ki kar şı laş tır ma la ra gö re dir. Ül -
ken’in Aşk Ah la kı’nda ki halk, her za man bir şe yin hük mü al tın da dır. Hal ka
kor ku ah la kı ege men dir ve ni çin bir kit le ye bağ lı ol du ğu nu bil me den ona
bağ lan mış tır. Halk kor ku ile bo yun eğer. Hü küm olun mak ve ida re edil mek
is ter. Kor ku ah la kı top lum dü ze ni nin ilk te me li dir. Kor ku say gı ya ha zır la -
mak için dir. Say gı ita at olun mak için dir. Ka nun ol ma yan yer de top lum yok -
tur. Ka nu na bo yun eğil me yen yer de ah la ki âle me gi re cek ka pı kal ma mış tır.
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Ka nun kor ku su, Al lah kor ku su, sul tan kor ku su ve si lah kor ku su hal ka dü -
zen ver miş, küt le le ri vah şi ce bo ğaz lan ma dan ko ru muş tur. Acı mak, ümit et -
mek ve af et mek hal kın üze rin den as la ek sik edil me ye cek üç esas lı gö rev dir.
Halk ço cuk gi bi dir. İçin den sev mek, fa kat yü zü ne gül me mek ge re kir. Hal ka
va at et mek, güç lü ve kı sa söy le mek, kor ku ve ümit ara sın da bı rak mak ge re -
kir. Bu sis tem de hal kın po zis yo nu yi ne alt sı ra lar da dır. Aşk ah la kı nın ikin ci
aşa ma sı va tan daş lık bi lin ci ne sa hip ol mak la ger çek le şir. Nok san lık, yet mez -
lik, azap du ya rak da ha gü zel ve da ha yük sek bir ha ya ta su sa mış olan her kes
bu aşa ma ya yük sel miş tir. Va tan daş, ge le cek ümi diy le top ra ğı na bağ la nan,
da ha gü zel bir ha ya ta eriş mek için bu gü nün kah rı na kat la nan dır. Onu fa zi -
let li ya pan güç, ümit ah la kı dır. Va tan daş ümit ile ita at eder. Tak dir edil mek
ve yük sel mek is ter. O top lu mun ya sa la rı na da ha çok öz gür lük le bağ lan mış -
tır. Çün kü bu ya sa la ra ya rı nın hül ya sıy la bo yun eğe cek ve on la rın da ha mü -
kem mel, da ha gü zel ol ma la rın da ken di si nin de bir ya pı ol du ğu nu bi le cek tir.
Ge le cek ümi di, ah ret ümi di, ik bal ümi di ve cen net ümi di va tan da şı ha yır lı
ol ma ya, va zi fe si ni bil me ye, fe da kâr lık ve fe ra gat gös ter me ye sevk et miş tir.
Aşk ah la kın da üçün cü aşa ma va tan se ver lik tir. İçin de gu rur olan, ben lik da -
va sın dan geç me yen ve ken di öz gür lü ğü nü her şe yin üs tün de gö ren her kes
bu aşa ma ya er miş tir. Yurt se ver ken di ni dün ya nın mer ke zin de gö rür. O hiç -
bir şe yin hük mü al tın da de ğil dir. Kim se ye bo yun eğ me di ği için ve gu ru run -
dan baş ka hiç bir kud re te bağ lan ma dı ğı için iyi dir. Onu fa zi let li ya pan gu rur
ah la kı dır. O ken di ne gö re, hiç bir küt le ye, hiç bir züm re ye, hat ta âle me bağ lı
de ğil dir. Hiç bir kuv vet ve hiç bir ka nun ona diz gin vu ra maz. O yal nız ken di
kuv ve ti ne bağ lı dır. Va tan se ver ba şı nı ye re eğ me mek için nef si ni fe da eder,
tak dir edil mek, “ne bü yük tü” de nil mek için öz ve ri ye kat la nır. Kit le le rin ba şı -
na geç mek, on la rın al kı şıy la kar şı lan mak is ter. Gu rur ah la kı va tan se ve re dü -
zen ve rir, şah la nan ih ti ras la rı na diz gin vu rur. Mert lik, ce sa ret, ben lik ve asa -
let gu ru ru onu fa zi le te, cü re te, ken di ni fe da ya sevk eder. Aşk ah la kı nın zir -
ve si ne ula şan lar han gi özel lik le re sa hip tir? Aşk ah la kı nın dör dün cü aşa ma sı
in sa ni va tan se ver lik tir. İh ti ra sı aşa rak aş ka ula şan, var lı ğın olu şu na ka tı lan
ve ke mal için yo la çı kan her kes bu aşa ma ya er miş tir. Ben lik da va sın dan vaz -
ge çen, ken di ni ara dan si le rek ru hun ka de ri ile âle min ka de ri ni bir lik ve bü -
tün lük için de gö ren her in san bu aşa ma ya ulaş mış tır. Va ta nı in san lık için ilk
ko nak, top lu mu ru ha ve ah la ka ulaş mak için ilk adım ya pan her yol cu, in sa -
ni va tan se ver dir.

Hil mi Zi ya Ül ken’e gö re yal nız ih ti ras, yal nız sev gi üze ri ne ku rul muş bir
ah lak ola bi lir. Eğer yap tı ğı mız ha re ke ti on dan hiç bir fay da ve hiç bir tat min
bek le me den ya pı yor sak; yap tı ğı mız ha re ke ti yal nız içi miz den ge len son suz
bir şev kin kud re tiy le ger çek leş ti ri yor sak, bu ha re ket ger çek ten ah la ki ola bi -
lir. İh ti ras ah la kı, örf ve âde te bağ lı ol ma yan, za man la ve me kân la de ğiş me -
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yen ah lak tır. Sev gi ah la kı, çı ka ra ve tat mi ne kö le ol ma yan, dış tan ve ya sır lar -
dan ge len hiç bir em re bo yun eğ me yen, yal nız iç ten ge len mut lak emir le re,
ru hun kud re ti ne bağ lı olan ah lak tır. İn san lık ah la kı dır. Aşk ah la kı, iyim ser
bir ah lak tır. İn sa nı ben cil lik ten, olum suz tut ku lar dan, o tut ku la rın bas kı sın -
dan kur ta ran bir öz gür lük ah la kı dır. To le ran sı esas alır. İn sa nın de ğer ler açı -
sın dan ya şa dı ğı çık maz lar dan, bu na lım lar dan bir çı kış ara yı şı dır. Ruh la rın -
da öz gür lük ve öz gür lük ate şi bu lu nan lar aşk ah la kı na ula şır. Dış la rın da ki
hiç bir kuv ve te, hiç bir var ola na, hiç bir küt le ye muh taç ol ma dan ken di baş la -
rı na bir şah si yet olan lar dır. Çün kü on lar kalp le ri ni âle me aç mış lar ve ru hun
ka de riy le âle min ka de ri ni bü tün ha li ne koy muş lar dır. Yal nız on la rın ara sın -
da bir lik var dır. An cak on la rın kalp le ri bir bi ri ne açıl mış tır.

Ül ken’in de ğer an la yı şı na gö re top lu mun bü tün yü kü aşk ah la kın da olan -
la rın omuz la rın da dır. En ağır gö rev ler, fay da güt mez iş ler on la ra ve ri le cek -
tir. Ce sa re ti, ar zu la rın esi ri ol ma ma yı, öz ve ri yi on lar dan bek le mek hak kı mız -
dır. Öz gür lük ve yet ki on la ra bah şe di le cek, bü yük so rum lu luk yi ne on la rın
omuz la rı na yük le ne cek tir. Aşa ma la rı be lir le mek ve ada le ti uy gu la mak on la -
rın gö re vi ola cak tır. Gö rev zo run lu ol mak tır ve zo run lu ol mak iç ka de rin
emir le ri ne bağ lan mak tır; iç ka der yal nız ih ti ras ve aşk ol du ğu için, aşk ah la -
kı na yük se len le rin de tam gö rev duy gu su var ola cak tır. Kı sa ca, me lek ler sı -
nı fı ile top lu mu yö net me an la yı şı.

Ül ken’e gö re in san top lu mun pa sif bir un su ru ola rak do ğar, zin cir ler
içe ri sin de uya nır. Fa kat ken di ça ba la rıy la bu zin cir le ri bi rer bi rer kı ra rak,
bü yük emek ler ve kur ban lar kar şı lı ğın da öz gür lü ğü nü ka za nır. Ha ya tın
di ren me ve tep ki le riy le git tik çe da ha faz la ki şi ol ma ya ve iç öz gür lü ğü nü
ka zan ma ya baş lar. İn sa nın öz gür lü ğü ki şi ol mak tır. Ki şi ol mak duy gu yo -
ğun lu ğu ba kı mın dan tut ku-ih ti ras ha li ne gel mek, son suz, sü rek li ar zu la ra
sa hip ol mak tır. Çün kü tut ku ha li ne ge len ar zu amaç sız ve tat min siz ol muş
ve bu su ret le bir ama ca, bir tat mi ne bağ la nan ke sin ti li, sü rek siz ar zu la rı
aş mış tır. Be den sel ar zu lar be den sel amaç la ra bağ lı dır. On la rın ger çek leş -
me siy le so na erer. Fa kat ih ti ras so nuç suz dur. He def le ri ve amaç la rı ken di
için de dir. Bi re yin ve ya ge ne lin ya ra rı için de ğil dir. Ru hun gü cü be de ni ve
top lu mu aş tı ğı za man ki şi lik ka za nır ve iç öz gür lü ğe ula şır. Ru hun öz gür -
lü ğü, ar zu la rı öl dür mek le de ğil, on la rı ola ğa nüs tü şe kil de ger çek leş tir -
mek le ka za nı lır. İh ti ras lar böy le güç bu lur. Yük sek he def le re çev ri le rek
sev gi ha li ni alır. Ki şi lik gü cü nü bu ra dan alır. Es ki ve ye ni bü tün ül kü cü
ha re ket le rin kay na ğı ih ti ras tır. Bü yük din ler, bü yük ah lak ey lem le ri, bi lim
ha re ket le ri, ke şif ler ve icat lar ih ti ra sın ve aş kın ese ri dir. Ül ken’e gö re, top -
lum da eşit lik de ğil, ruh sal öz gür lük, son suz luk ve ada let esas alın ma lı dır.
Bü tün fa zi let ler ada let te top la nır. Ru hun kud re ti an cak hak önün de ir kil -
me mek için dir. Doğ ru luk an cak adil ol mak için dir. Ada let bi zi in san lık ül -
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kü sü ne-ide ali ne, ruh öz gür lü ğü ne ve ki şi li ğin özerk li ği ne gö tü rür. Ada le -
tin en bü yük ide al, in sa nı öz gür lü ğe ta şı mak tır. İn sa ni va tan se ver ka nun -
la rı aşk ah la kiy le, bir lik ve bü tün lük bil gi siy le ko yan ve in sa ni mer te be le -
re gö re ada le ti tat bik eden de mek tir. Cum hu ra rağ men, fa kat yal nız cum -
hur için olan de mek tir. Küt le nin bü tün yü kü, top lu mun bü tün so rum lu lu -
ğu in sa ni va tan se ve rin omuz la rın da dır.

Aşk ah la kı nı in sa ni va tan se ver lik an la yı şı ile ta mam la yan Ül ken, din le rin,
ulus la rın, sı nıf la rın ve grup la rın kar şıt la rı na duy duk la rı kin ve düş man lık la -
rın da or ta dan kal dı rı la bi le ce ği ni öne sür mek te dir. Ona gö re, özel lik le ulu sal
kin ler, fark lı mil let le rin bir bir le ri ne kar şı kes kin ön yar gı lar ge liş tir me le ri ne
ne den ol muş tur. Oy sa ulu sal lık ile in san lık, in sa ni va tan se ver lik an la yı şı ile
bir leş ti ğin de tüm bu an lam sız düş man lık lar da or ta dan kal ka cak ve çok da -
ha hü ma nist, ya şa na bi lir bir dün ya ku ru la cak tır.

Hil mi Zi ya Ül ken’e gö re 20. yüz yı lın çağ daş in sa nı ge le nek sel inanç ve
de ğer le ri ar ka sın da bı rak mış; an cak on la rın ye ri ne ye ni de ğer ler ko ya ma dı -
ğın dan bu na lım içe ri sin de dir. Çağ daş in sa nın ru hun da ki boş luk la rı gi de re -
cek, bu na lım la rı nı çö ze cek, ara yış la rı na ce vap ve re bi le cek ye ni bir de ğer ler
sis te mi nin oluş tur ma sı ge re kir. Bu boş luk la rı Hil mi Zi ya Ül ken Aşk Ah la kı
ve İn sa ni Va tan per ver lik ça lış la rın da or ta ya koy du ğu de ğer ler le dol dur ma
id di asın da dır. Hil mi Zi ya Ül ken, 1930’la rın baş la rın da sı nıf, sos yal grup, din,
ulus, bi lim mer kez li ah lak an la yış la rı nı aşan de ğer ler sis te mi üre te rek bu -
nun la din sel li ğin, ulu sal lı ğın öte sin de in sa nı ve dün ya yı bir lik te ku cak la yan
ye ni tin sel de ğer ler or ta ya koy mak is te miş tir. Ül ken, Tür ki ye’nin ye ni ya pı -
sı na uy gun de ğer ler oluş tur ma id di ası nı ev ren sel bo yut la ra ta şı mış ve tüm
in san lı ğı içi ne alan fel se fi bir ara yış içe ri sin de ol du ğu nu gös ter miş tir. 19.
yüz yı lın top lum, bi rey, sı nıf, ulus kar şıt lık la rı nı gi de re rek bun lar ara sın da
uz laş ma sağ la yan, sen tez ya pan bir an la yış la ça tış ma sız bir dün ya he def le -
miş; Ba tı bur ju va top lum la rı nın için de bu lun du ğu çö kün tü yü gi de re cek ön -
lem ler al ma adı na ye ni de ğer ler sis te mi ika me et me ye ça lış mış tır. Ül ken, bu
in san kay nak lı me ta fi zik öne ri le ri ni asıl Tür ki ye Cum hu ri ye ti ve Türk ay dı -
nı için kur gu la mış tır. An cak 1933 yı lın da Te lif çi li ğin Te na kuz la rı baş lık lı ça -
lış ma sıy la tüm bu sen tez ci ara yış lar dan vaz geç miş, uz laş ma cı ve top lum sal
so run la ra ki şi sel çö züm bul ma ça ba la rı nı red det miş ve ta ri hi mad de ci li ğe
yö nel miş tir. Bu ra da da çok kal ma dı ğı bi lin mek te dir. Bir an lam da Hil mi Zi ya
Ül ken Tür ki ye’nin ve ça ğın buh ran la rı nı en çok his se den ve bun lar dan kur -
tul mak için ye ni ara yış lar için de olan bir dü şün ce se rü ve ni için de dir.
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