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ÖZET 

 

Ahmet Ağaoğlu yaşadığı dönem ve bulunduğu coğrafyalar itibarıyla sosyal, siyasî ve 

fikrî dönüşümlere tanıklık etmiş bir aydındır. Çocukluk ve gençlik yılları Rus işgali ve 

Şiî kültürünün etkisi altında bulunan Kafkasya’da geçti. Azerîler arasında eğitim için 

Avrupa’ya giden ilk Türk’tür. Dermesteter ve Ernest Renan gibi doğu halkları üzerine 

çalışmalar yapan hocalardan dersler aldığı Paris’te İran milliyetçisi, Kafkasya ve 

İstanbul’da Türk milliyetçisi duruşu sergiledi. Rusya’da 1905 ihtilalini hazırlayan 

döneme tanıklık etti ve sonrasında yaşanan özgürlük ortamını Rusya Müslümanlar’ı 

lehine faaliyetler yaparak değerlendirdi. 1908 Jön Türk ihtilali sonrasında İstanbul’a 

geldiğinde ise topraklarının ve nüfusunun büyük bir kısmını kaybetmiş bir 

imparatorluğun bütün sorunlarıyla yüzleşti. Ağaoğlu bu sorunların, Rusya ve Osmanlı 

topraklarında yaşayan bütün Türkler arasında, oluşturulacak ortak bir geçmiş üzerinde 

yeni bir Türk milleti inşası ile aşılacağı kanaatindeydi. Kuruluş aşamasında kendisinin 

de bulunduğu Türk Yurdu dergisindeki yazılarının pek çoğunu bu fikrin geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması için kaleme alır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında ise Mîsâk-ı millî 

sınırları içinde bir Türk milleti oluşturma gayreti içinde oldu.      

 

Anahtar Kelimeler: Ahmet Ağaoğlu, Ernest Renan, millî kimlik, İran milliyetçiliği, 

millet, Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık. 
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ÖNSÖZ 

 

Ahmet Ağaoğlu ile irtibatım yaklaşık on ay önce Üç Medeniyet adlı eserini elime 

aldığım gün başladı. Elimdeki kitap Üç Medeniyet’in Osmanlı Türkçesiyle yayımlanmış 

baskısıydı ve benim amacım ne Ağaoğlu’nu tanımak ne de onun fikirlerini öğrenmekti. 

Yapmak istediğim şey yalnızca bir Osmanlıca metni daha seri bir şekilde okuma 

alışkanlığı kazanmaktı.  

Düşünce tarihi ve entelektüel tarih her zaman ilgimi çeken bir alan olmuştur. 

Fakat 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı Osmanlı düşünce dünyasına nüfuz etmenin 

zorluğu bu alanda bir çalışma yapma konusunda tereddüt yaşamama sebep oluyordu. 

Dönem, her şeyin daha önce olmadığı kadar hızla değiştiği bir dönemdi. Yönetim 

şekillerinin, sınırların, halkların devamlı şekil ve yer değiştirdiği bir dünyada insanların 

düşüncelerindeki değişimleri takip etmenin, sabit kalan ilkeleri ve dönüşen unsurları 

yakalayabilmenin, insan ve toplum arasında birbirlerini değiştirip dönüştürme 

noktasında ortaya çıkan karmaşık ilişkiyi çözümleyebilmenin oldukça zor olacağını 

düşünmüşümdür.  

Üstesinden gelemeyeceğimi düşündüğüm bütün bu zorluklara rağmen danışman 

hocam Yrd. Doç. Özlem Çaykent’e teklif ettiğim iki tez konusundan biri Ahmet 

Ağaoğlu idi. Dönemin zorluklarıyla ilgili endişelerimi kendisiyle paylaştığımda beni 

cesaretlendiren hocamla birlikte Ahmet Ağaoğlu’nu tez konusu olarak belirledik. 

Entelektüel bir kişilik olan Ağaoğlu’nun hayatını çalışırken onu yaşadığı dönem içinde 

konumlandırmak, siyasî ve fikrî irtibat noktalarını belirlemek için birinci ve ikinci el 

çok sayıda Türkçe kaynak kullandık. Bununla birlikte tezi hazırlama süreci içerisinde 
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kendisinden aldığım Modern Orta Asya dersinde hocam Prof. Ahmet Kanlıdere’nin söz 

konusu dönemde Rusya’da yaşayan Müslümanlar ve onların sorunları hakkında verdiği 

bilgiler konuya nüfuz etmemde yardımcı oldu. Yine Prof. Süleyman Hayri Bolay’ın ve 

Prof. Tahsin Görgün’ün dönüşümlü olarak verdikleri Çağdaş Türk Düşüncesi dersi 

dönemin siyasetine yön veren Osmanlı düşünürlerini daha yakından tanımamı sağladı. 

Ayrıca Süleyman Hayri Bolay hocam henüz yayımlanmamış bir kitabı için yazdığı 

Ahmet Ağaoğlu ile ilgili bölümü okuma fırsatı verdi. Ernest Renan’ın kitapları ve 

düşünceleri ile irtibatım Modern Batı Felsefesi dersinde Tahsin Görgün hocamın verdiği 

seminer ödevi sayesinde gerçekleşti. İsmini zikrettiğim hocalarıma yaptıkları 

katkılardan dolayı müteşekkirim.  

Bu çalışma, daha geniş anlamda dört senelik tarih eğitiminden elde ettiğim 

birikime dayanmaktadır. Bu sebeple İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü 

hocalarına çok şey borçluyum. Kendilerini her zaman hürmet ve minnetle anacağım. 

Tüm öğrencilere rahat bir çalışma ortamı sağlamak için ellerinden geleni yapan 

Üniversite kütüphane yönetimi ve çalışanları ile İSAM Kütüphanesi çalışanlarını da 

burada zikretmek isterim. Tezin bütün aşamalarında benimle birlikte çalışan, kaynaklara 

ulaşmamı kolaylaştıran, çıkmaza girdiğim noktalarda çözümler üreterek moral desteği 

veren danışman hocam Özlem Çaykent’e bilhassa teşekkür ederim. Çalışmadaki eksik 

kalan kısımlar ve hatalar tümüyle bana aittir. 

             

Sibel Çavuşoğlu 

         23 Mayıs 2014 
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GİRİŞ 

 

Ahmet Ağaoğlu 1869-1939 yılları arasında yaşamış Azerî bir gazeteci, hukukçu, siyaset 

ve düşünce adamıdır. Yaşadığı dönem ve bulunduğu coğrafyalar itibarıyla sosyal, siyasî 

ve fikrî dönüşümlere tanıklık etmiştir. Bir taraftan bu dönüşümlerin etkisi altında 

kalırken diğer taraftan da aktörü olmuştur. Bu sebeple Ağaoğlu’nun hayat hikayesi, 

yaşadığı dönemin dönüşümlerini takip etmek açısından bize ışık tutacaktır. 19. yüzyıl 

sonu ve 20. yüzyıl başlarında Çarlık Rusya’sı, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye 

Cumhuriyeti’nde yaşananlara, Paris’te eğitim almış bir aydının yazdığı yazılar ve 

yaptığı faaliyetler çerçevesinde bakmanın ufuk açıcı olacağı kanaatindeyiz. 

Ağaoğlu hayatının farklı dönemlerinde farklı coğrafyalarda bulunmuştur. Bu 

sebeple düşüncelerindeki dönüşüme bu çerçeveden bakmak gerekir. Paris yıllarında 

yazdığı yazılara bakıldığında bir İran kimliği üstlendiği görülür. Kafkasya ve İstanbul 

yıllarında ise gerek yazılarında gerekse içinde bulunduğu faaliyetlerle Türk kimliğini 

sahiplenmiştir. İstanbul yıllarında, Rusya’da yaşayan Türkler’le Osmanlı Türkleri’ni 

oluşturulacak ortak bir kültür temelinde birleştirme gayretleriyle Pantürkist bir tavır 

takınırken, Milli Mücadele döneminde ve Cumhuriyet Türkiye’sinde ise bu tavır Mîsâk-

ı millî sınırları içindeki Türklerle sınırlı bir Türkçülük fikrine dönüşmüştür. 

Ağaoğlu’nun farklı dönem ve coğrafyalarda farklı kimliklere bürünmüş olması keskin 

fikrî dönüşümler yaşadığı izlenimini uyandırsa da, aslında o kendisini her zaman içinde 

yaşadığı İslâm toplumunun bir üyesi olarak görmüştür. Bütün bir hayat serüvenine 

baktığımızda asıl hedefinin, İslâm toplumlarının ve kurumlarının zamanın şartlarına 

göre yeniden yapılandırılması olduğu görülür. Dönemin diğer liberal düşünürleri gibi 
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Ağaoğlu da bu hedefe giden yolda en önemli faktörün insan unsuru olduğunu vurgular. 

1930’da serbest ekonomiyi, dolayısıyla özgür girişimciyi desteklemek amacıyla kurulan 

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapanması ve Ankara siyasetinde devletçilik 

politikasının güç kazanmasıyla birlikte siyaseti bırakmasının arkasında yatan sebep de 

budur. 

Ağaoğlu’nda, Tiflis lisesinde okuduğu yıllarda oluşmaya başlayan bu liberal 

fikirler Petersburg’ta ve daha sonra Paris’te aldığı eğitimle birlikte daha da güçlenmiştir. 

Ağaoğlu’nun düşünce dünyasını etkileyen önemli isimlerden biri Paris’te kendisinden 

dersler aldığı Ernest Renan’dır. Gençlik yıllarında Hıristiyanlık üzerine yaptığı 

çalışmalar sonucunda dinine olan inancını kaybetmiş bir oryantalist olan Renan, her 

türlü dogmayı insanlığın gelişiminin önünde engel olarak görüyordu. Renan’a göre 

Fransız İhtilali insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Fransız İhtilali’ne kadar 

dünya işlerinde Tanrı’nın koyduğu kurallar geçerli iken, bu tarihten itibaren kural 

koyma konusunda aktör, insan olmuştur. Her türlü dünya işlerinde söz sahibi artık 

insandır.1 Fransa bunu başarmıştır ve diğer toplumlar da Fransa’nın bu tecrübesinden 

yararlanmalıdır. Renan, insanların kendi iradeleriyle oluşturdukları her milleti “büyük 

insanlık konseri için birer nağme” olarak görür.2 

Ağaoğlu gerek Kafkasya gerekse Osmanlı coğrafyasında yaşanan sorunlara 

Paris’te şekillenen düşünce dünyası içinde çözümler aramıştır. Kafkasya 1828’den 

itibaren Rus işgali altına girmeye başlamıştı ve bölgede yaşayan Müslüman Türkler Rus 

hükümetinin baskıcı yönetimine ve Ruslaştırma politikalarına maruz kalıyorlardı. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda ise önce 1877-78 Rus Harbi, daha sonra Balkan savaşlarıyla 

                                                           
1 Ernest Renan, Bilimin Geleceği I, çev. Ziya İhsan (İstanbul: M.E.B. yayınları, 1951), s. 25-26, 34, 41. 
2 Ernest Renan, Nutuklar ve Konferanslar, çev. Ziya İhsan (Ankara: Sakarya Basımevi, 1946), s.123. 
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yaşanan büyük toprak kayıpları devletin sosyal, siyasî ve ekonomik dengelerini alt üst 

ettiği gibi demografik yapısını da Müslümanlar lehine değiştirmişti. Anadolu ve Arap 

coğrafyasıyla sınırlanan Osmanlı topraklarında birliği sağlama kaygısıyla hareket eden 

aydınlar ve devlet adamları Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türkçülük gibi farklı çözüm 

önerileri ortaya attılar. Ağaoğlu da bu siyasî ve fikrî ortamda, Renan gibi millet 

kavramına vurgu yaparak bir Türk Milleti oluşturma gayreti içinde oldu. Kafkasya’da 

ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Müslümanlar’ın yaşadığı durumları ve ortaya koydukları 

kurumları değerlendirirken, yazdığı yazılarla, yaptığı eğitim ve kültür faaliyetleriyle söz 

konusu sorunlara çözümler üretirken, her türlü baskıdan uzak bir şekilde kendi 

arzularıyla bir araya gelecek olan Türkler arasında ortak bir Türk millî şuurunun inşası 

için çalıştı. Ağaoğlu bu aşamada İslâm’ı birleştirici bir unsur olarak görüyordu. 

Türkçülüğün İslâm birliğini parçalayacağı eleştirilerine karşı, İslâm coğrafyası içinde 

bulunan her milletin kendi gücü nispetinde İslâmiyete güç kazandıracağı görüşünü 

savundu.  

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’nun elinde yalnızca 

Türkler’in yoğun olduğu bir Anadolu’nun kalması ve artık Azerbaycan’ın bağımsızlık 

umudunun bulunmaması sebebiyle, Ağaoğlu’nun Türk milliyetçiliği duruşu, Mîsâk-ı 

millî sınırları dışına taşmayan bir milliyetçilik anlayışına dönüştü. Bu dönemde ve 

sonrasında Ağaoğlu’nun yazılarında İslâm’a ve onun birleştirici özelliğine yaptığı 

vurgunun azaldığı görülür. Çünkü Batı medeniyeti İslâm medeniyeti karşısında üstün 

bir konumdadır. Yapılması gereken, Batı’nın bu konuma gelirken geçirdiği aşamalardan 

geçerek onun geldiği seviyeye ulaşmaktır.3  

                                                           
3 Bkz. Ahmet Ağaoğlu, Üç Medeniyet (İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 1972). 
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Yirmi bir yaşında çeşitli gazete ve dergilerde yazmaya başlayan Ağaoğlu, farklı 

coğrafyalarda çeşitli faaliyetlerin içinde bulunmuş son derece aktif bir düşünce 

adamıydı. Ağaoğlu’nun düşünceleri Türkiye’de özellikle 1980’lerden sonra araştırma 

konusu olmaya başladı. Çünkü bu yıllarda Cumhuriyet’in tek partili dönemine yönelik 

eleştirilerin artması, yaşadığı dönemde benzer eleştiriler yapan Ağaoğlu’nu önemli hale 

getirmiş, Ağaoğlu’nun özellikle liberal yönü açığa çıkarılmaya çalışılmıştır.4 Ayşe 

Trak’ın “Devlet ve Fert: Gecikmiş Bir Kitap Eleştirisi” ve Murat Yılmaz’ın “Ahmet 

Ağaoğlu’nun Liberalizm Anlayışı” adlı makaleleri Ağaoğlu’nun bu yönünü öne çıkaran 

çalışmalardır.5 

François Georgeon’un Ahmet Ağaoğlu hakkında 1986, 1989 ve 1993 yıllarında 

yazmış olduğu ve Osmanlı-Türk Modernleşmesi (1900-1930) adıyla Türkçe’ye çevrilen 

derlemesi içinde yer alan makaleler, Ağaoğlu’nun Fransa’daki akademik hayatı ile ilgili 

bilgi eksikliğini gidermektedir.6 Georgeon’un bu makaleleri, Ağaoğlu’nun Fransa’da 

yazdığı yazılar ve irtibat halinde olduğu çevreler dikkate alınarak yazılmış olduğundan, 

onun Fransa yıllarında savunduğu İran milliyetçiliğinin değerlendirilmesi bakımından 

da önem arz eder. 

Ayşe Gün Soysal’ın Ahmet Ağaoğlu (1869-1939), The Life and Thought of a 

Turkish Nationalist During 1908-1918 adlı yayınlanmamış yüksek lisans tezi Ağaoğlu 

hakkında Türkiye’de akademik düzeyde yapılmış ilk çalışmadır.7 Ufuk Özcan’ın 1996 

yılında doktora tezi olarak yaptığı çalışma ise Yüzyıl Dönümünde Batıcı Bir Aydın: 

                                                           
4 Ufuk Özcan, Ahmet Ağaoğlu ve Rol Değişikliği (İstanbul: Kitabevi, 2010), s. VII. 
5 Ayşe Trak, “Devlet ve Fert: Gecikmiş bir kitap eleştirisi” (Toplum ve Bilim, sayı:14, Yaz 1981); Murat 

Yılmaz, “Ahmet Ağaoğlu’nun Liberalizm Anlayışı” (Türkiye Günlüğü, sayı: 23, Yaz 1993). 
6 François Georgeon, Osmanlı-Türk Modernleşmesi (1900-1930)  (çev. Ali Berktay, İstanbul: Yapı Kredi 

Yayınları, 2006).  
7 Ayşe Gün Soysal, Ahmet Ağaoğlu (1869-1939), The Life and Thought of a Turkish Nationalist During 

1908-1918 (Boğaziçi Üniversitesi, 1995). 
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Ahmet Ağaoğlu ve Rol Değişikliği adıyla yayımlanmıştır.8 Özcan bu çalışmasında 

Ağaoğlu’nun Çarlık Rusya’sı, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti 

yıllarında üstlendiği üç farklı kimliğin oluşumunu dönemin siyasî ve fikrî dünyası 

içinde açıklamaya çalışır. Daha önceki çalışmaların Ağaoğlu’nu bir liberal veya bir 

Türkçü-İslâmcı olarak tasvir eden değerlendirmelerini eleştirmektedir. Özcan’a göre 

farklı coğrafyalarda farklı tavırlar alan Ağaoğlu hakkında hayatının her dönemini 

kapsayacak bir genelleme yapmak yanlıştır. Ağaoğlu “içinde yer aldığı ortama göre 

aidiyeti, rolleri ve savunduğu fikirler değişmiş bir aydın”dır.9 Kanaatimizce Özcan’ın 

çok isabetli görünmeyen bu çıkarıma ulaşmasında, Ağaoğlu’nun Fransa’da içinde 

bulunduğu fikrî çevreyle irtibatını yeterince göz önünde bulundurmamasının etkili 

olduğu söylenebilir. Fahri Sakal ise Ağaoğlu Ahmet Bey adlı biyografi çalışmasında 

Ağaoğlu’nun Türkiye yıllarındaki fikirleri ve faaliyetlerine ağırlık vermiştir.10 

 Bu çalışmada konunun çerçevesini ve sınırlarını belirlememizde büyük ölçüde 

esin kaynağı olan eser, A. Holly Shissler’in İki İmparatorluk Arasında Ahmet Ağaoğlu 

adıyla Türkçe’ye tercüme edilen tezidir.11 Shissler ağırlıklı olarak Ağaoğlu’nun 

Kafkasya, Fransa ve Osmanlı İstanbulu’nda yaşadığı dönemleri üzerinde durur. 

Shissler’e göre Ağaoğlu’nun Fransa’da irtibat halinde olduğu çevre onun hayatının 

sonraki dönemleri için bir fikrî alt yapı oluşturmuştur. Bu sebeple Ağaoğlu’nun Paris’te 

yazdığı yazıların tamamını ayrıntılı bir şekilde inceleyen Shissler, çalışmasında daha 

çok millî kimlik, modernitenin sorunları, din, kadının statüsü gibi konuların işlendiği 

                                                           
8 Ufuk Özcan, “İmparatorluktan Cumhuriyete Kimlik Değişimi: Ahmet Ağaoğlu’nun Hayatı, Dönemi ve 

Düşünceleri” (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1996); a.mlf., Yüzyıl Dönümünde Batıcı Bir 
Aydın: Ahmet Ağaoğlu ve Rol Değişikliği (İstanbul: Kitabevi, 2010). 

9 Özcan, Ahmet Ağaoğlu ve Rol Değişikliği, s. VIII. 
10 Fahri Sakal, Ağaoğlu Ahmet Bey (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1999). 
11 A. Holly Shissler, İki İmparatorluk Arasında Ahmet Ağaoğlu (çev. Taciser Ulaş Bilge, İstanbul: Bilgi 

Üniversitesi Yayınları, 2005). 
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yazıları kullanmıştır. Shissler’in bu eseri Georgeon’ın makaleleri ile birlikte 

Ağaoğlu’nun Fransa yıllarına ait bilgileri önemli ölçüde tamamlamaktadır. 

Ağaoğlu’nun hayatı ve düşünceleri hakkında özet bilgi içeren Hilmi Ziya 

Ülken’in Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi adlı kitabı ise, Ağaoğlu’nun Türk düşünce 

tarihi içinde konumlandığı yeri görmemiz açısından yararlı olmuştur ve birçok çalışma 

için bir çıkış noktası teşkil eder.12 

Ağaoğlu’na ait birinci el biyografik bilgiler içeren ve bizim de bu çalışmada 

ağırlıklı olarak kullandığımız kaynaklar, oğlu Samet Ağaoğlu’nun kaleme aldığı 

Babamdan Hatıralar ve Babamın Arkadaşları ile kızı Süreyya Ağaoğlu’nun yazdığı Bir 

Ömür Böyle Geçti adlı eserlerdir.13 Ayrıca Yusuf Akçura, kendisinin derlediği Türk 

Yurdu 1928 adlı eserin Ağaoğlu’nun yayımlanmamış otobiyografisini dikkate alarak 

yazdığı bir bölümünde, onun hayatının belli aşamalarına ait bilgiler vermektedir.14 

Ağaoğlu’nun, Fransa’da bulunduğu 1890’lı yıllardan başlayarak 1939’da 

ölümüne kadar çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış sayısız makalesi bulunmaktadır. 

Bu çalışmada Ağaoğlu’nun milliyetçilik hakkındaki fikirleri incelenirken, onun 1911-

1916 yılları arasında Türk Yurdu’nda yayımlanan bazı makaleleri dikkate alınmıştır. 

Paris yıllarında Fransızca olarak yazdığı makaleler ise doğrudan kullanılamamış, ancak 

Georgeon ve Shissler’in bu makalelere dayanan değerlendirmeleri esas alınmıştır. 

Ayrıca bu çalışma Ağaoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti yıllarındaki faaliyetlerini dışarıda 

bırakacak şekilde sınırlandırılmıştır. Bu sebeple Ağaoğlu’nun Cumhuriyet Türkiyesi 

döneminde yazdığı ve toplumun canlılığını koruması için özgür bireylerin oluşturulması 

gerektiğine dair düşüncelerini önceki dönemlere oranla daha derli toplu bir şekilde ifade 
                                                           
12 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi (İstanbul: Ülken Yayınları, 1992). 
13 Samet Ağaoğlu, Babamdan Hatıralar (Ankara: yay.y., 1940); a.mlf., Babamın Arkadaşları (İstanbul: 

Nebioğlu Yayınevi, 1958); Süreyya Ağaoğlu, Bir Ömür Böyle Geçti (İstanbul: İshak Basımevi, 1975). 
14 Yusuf Akçura, Türk Yurdu 1928 (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2009). 
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ettiği kitapları, fikrî gelişimindeki kronolojiye riayet etme çabasıyla burada 

değerlendirme dışı bırakılmıştır. Ancak Ağaoğlu’nu yetiştiren ve fikirlerinin ortaya 

çıkmasına neden olan dönemin siyasî olayları ve fikir hareketleri kendi hayatı ile 

birlikte ele alınmaya çalışılmıştır. 

Bu çalışmanın asıl amacı ise renkli bir kişilik olan ve yaşadığı dönemde iz 

bırakan Ağaoğlu’nun hayat hikayesini farklı zamanlarda ortaya çıkan kimlikleri 

üzerinden incelemektir. Bu çerçevede Kafkasya’da ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Türk 

millî kimliğinin oluşumuna yaptığı katkılarda etkisi altında kaldığı fikirlerin, özellikle 

Ernest Renan’ın millet teorisinin etkisini ortaya koymaktır.  
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1. AHMET AĞAOĞLU’NUN HAYATI 

 

1.1. Çocukluk Ve Gençlik Yılları (1869-1888): “İki Âlem Arasında” 

Ahmet Ağaoğlu Azerî, Ermeni, Gürcü gibi çeşitli kültür, dil ve dinlere mensup 

toplulukların birarada yaşadığı bir bölge olan Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde dünyaya 

geldi (1869).15 Azerbaycan, Kafkasya’nın 1828’den itibaren Rusya tarafından işgal 

edilmesiyle birlikte Rus idaresi altına girmişti.16 Bununla birlikte bölge kültürel olarak 

İran’ın etkisi altındaydı ve bu sebeple Müslümanlar arasında Şiî inancı hakimdi.17 

Babası, amcası ve dedesi birer Şiî alimi olan Ağaoğlu da çocukluk yıllarında yoğun bir 

şekilde bu kültürün etkisi altında kaldı. Ağaoğlu anılarında amcası Mirza Mehmet’in 

gayet sert ve haşin olduğundan ve bütün bir aile üzerinde hakimiyet kurduğundan 

bahseder. Yeğeninin eğitimiyle özel olarak ilgilenen Mirza Mehmet onun iyi bir Şiî 

mollası olması için çaba harcamıştır. Bir taraftan mahalle mektebine giden Ağaoğlu 

diğer taraftan da amcasının tuttuğu hocalardan Arapça ve Farsça dersleri alıyordu. 

Bununla birlikte hemen her gece evde toplanan Şiî mollalarının dinî konularda 

yaptıkları konuşmaları ilgi ile izliyordu. Fakat amcasının çabaları ve evdeki dinî 

atmosfere rağmen Ağaoğlu kendisine önce Petersburg’un sonra da Paris’in yolunu açan 

Rus lisesine kaydoldu.18  

  

                                                           
15 Akçura, Türk Yılı 1928, s. 440. 
16 Nadir Devlet, Rusya Türkleri’nin Milli Mücadele Tarihi (1905-1917) (Ankara: Türk Kültürünü 

Araştırma Enstitüsü, 1985), s. 18-19. 
17 Georgeon, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, s. 106. 
18 Ağaoğlu, Babamdan Hatıralar , s. 65-67.  
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Ağaoğlu’nun hayat hikâyesinin farklı bir yöne kaymasında annesinin rolü 

büyüktür. Göçebe bir aileye mensup olan Taze Hanım, Ağaoğlu’nun ifadesine göre saf 

ve duru bir İslâm inancına sahipti. Şekilci bir din anlayışına sahip olan Şiî alimlerinden 

hiç hoşlanmazdı. Bu sebeple bir Şiî alimi olmasını istemediği oğluna gizlice tuttuğu 

Ermeni bir gençten Rusça dersi aldırıyordu. Bu şekilde öğrendiği Rusça, Ağaoğlu’nun 

Rus lisesine girmek için yapılan imtihanı başarıyla geçmesini sağladı.19 Ağaoğlu 

Şuşa’da başladığı lisenin son senesini Tiflis’de okuyup imtihanlarını başarıyla vererek 

onur belgesi ile mezun oldu.20 Rus okulunda aldığı eğitim Ağaoğlu’nun geleneksel 

eğitimle modern eğitim arasındaki farkı görmesini sağlamıştı. Bununla birlikte yeni 

tanıştığı farklı fikirler onun düşüncesinde bir ikilem oluşturdu. Çocukluğunun geçtiği 

evde Şiî din adamlarının tartıştıkları konular ile Tiflis’te katıldığı halkçı cemiyetlerde 

tartışılan konular Ağaoğlu için iki ayrı alemdi: İmamın gaybı bilip bilmediği, ilminin 

ezeli olup olmadığı gibi konular etrafında şekillenen tartışmaların yapıldığı evi ve 

halkın ızdırabından, istibdattan, toprak sahiplerinin merhametsizliğinden bahsedilen 

halk cemiyetleri. Ağaoğlu bu iki alem arasındaki farkın kendisinde uyandırdığı tesiri şu 

şekilde ifade etmiştir: “İki alem arasındaki fark bütün varlığımı sarstı ve beni manen 

ilkinden ayırmak için en kuvvetli bir darbe oldu.”21 

Ağaoğlu Rus lisesini bitirdiği sene yüksek tahsil için Petersburg’a gitti (1887). 

Kaldığı talebe yurdunda Ali Merdan Topçubaşı ile tanıştı. Daha sonraki yıllarda yakın 

çalışma arkadaşı olan Hüseyinzade Ali ise tahsiline İstanbul’da devam etmek için kısa 

süre önce yurttan ayrılmıştır.22 Bu bilgi Akçura’nın Ağaoğlu’nun Otobiyografisi’ni 

yayınladığı bölümde yeralmaz. Shissler ise Ağaoğlu’nun Hüseyinzade ile Petersburg’ta 
                                                           
19 Ağaoğlu, Babamdan Hatıralar, s. 67-71.  
20 Ağaoğlu, Babamdan Hatıralar, s. 76. 
21 Ağaoğlu, Babamdan Hatıralar, s. 79. 
22 Ağaoğlu, Babamdan Hatıralar, s. 100-101.  
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öğrencilik günlerinde tanıştığını ifade etmiştir.23 Petersburg’ta aldığı bir senelik 

eğitimin sonunda cebir haricinde bütün derslerinden başarıyla geçen Ağaoğlu, bir 

Yahudi düşmanı olan cebir hocasının kendisini Yahudi sandığı için dersten bıraktığını 

söyler.24 Ağaoğlu bu duruma öfkelenmiş ve Petersburg’taki eğitimini yarıda bırakarak 

Paris’e gitmiştir (1888). Akçura’ya göre Ağaoğlu’nun Petersburg’u terketme sebebi bir 

göz rahatsızlığıdır. Ağaoğlu gözlerindeki ağrıdan dolayı memleketine dönmek zorunda 

kalmış ve Paris’e bir sene sonra gitmiştir. Akçura, Ağaoğlu’nun Petersburg’ta 

bulunduğu yıla ait bundan başka bir bilgi aktarmaz.25   

 

1.2. Paris Yılları (1888-1894): İran Kimliği  

Ağaoğlu Azerbaycan Türkleri arasında yüksek öğrenim görmek için Avrupa’ya giden 

ilk gençtir.26 Anılarında Paris’e gelmeden önce babasının gönderdiği paranın birkaç ay 

içinde bittiğini memleketten yeniden harçlık gelinceye kadar büyük sıkıntılar çektiğini 

anlatır. Fakat çektiği maddi sıkıntılara rağmen okuma ve öğrenme arzusunu 

kaybetmemiş Fransızca-Türkçe sözlük yardımıyla ve Alfred de Musset’in hicvinden 

günde en az beş on satır ezberleyerek Fransızca öğrenmeye gayret etmiş ve bir sene 

sonra Fransız Akademisi’ndeki dersleri dinleyecek seviyeye gelmişti.27 Diğer taraftan 

da Hukuk Mektebine devam ediyordu.28 

Paris’te Ağaoğlu’nun düşünce dünyasını etkileyen isimlerden biri James 

Darmesteter’dir (1849-1894). Ağaoğlu kendisinden Farsça dersler aldığı Dermesteter’le 

daha sonra akademik hayatta yakın çalışma arkadaşı olmuştur. Dermesteter Hint-

                                                           
23 Shissler, İki İmparatorluk Arasında, s. 185. 
24 Ağaoğlu, Babamdan Hatıralar, s. 102.  
25 Akçura, Türk Yılı 1928, s. 444. 
26 Akçura, Türk Yılı 1928, s. 444. 
27 Ağaoğlu, Babamdan Hatıralar, s. 108-118. 
28 Akçura, Türk Yılı 1928, s. 445. 
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Avrupa dilbilimi alanında uzman bir bilim adamı idi. Sanskritçe’den Latince’ye kadar 

Hint-Avrupa dillerinin gelişimini karşılaştırmalı olarak incelemiş, Eski İran 

metinlerinden Zoroastrian ve Mazdek üzerine geniş kapsamlı araştırmalar yapmıştır. 

Zoroastrian’ı Farsça’dan tercüme aşamasında Ağaoğlu’nun büyük katkıları olmuş ve 

Dermesteter bu katkıları kitabında zikretmiştir.29 Dermesteter dil bilimini bir taraftan 

tarihsel olarak inceleme konusu yaparken diğer taraftan da üzerinde çalıştığı metinleri 

yazıldığı dönem içinde yorumlamaya ve yine o dönemde yaşayan insanların zihin 

dünyalarını anlamaya çalışmıştır. Dil bilimini bu şekilde yalnızca filolojik bir araştırma 

olarak görmeyip yerel gelenekler ve kültürlere dair yaptığı araştırmalarla desteklemesi 

Ağaoğlu’nun düşünce yapısını etkilemiştir. Genellikle siyasal ve sosyal amaçlar 

doğrultusunda yazılar kaleme alan Ağaoğlu’nun dayandığı nokta ırktan ziyade kültürel 

gelenekler ve zihniyetler olmuştur.30 

Ağaoğlu’nu etkileyen bir diğer isim yine bir dilbilimci olan ve dinler tarihi 

alanında çalışmaları bulunan Ernest Renan’dır (1823-1892). Renan aldığı ilk eğitim 

sayesinde çocukluk yıllarında güçlü bir Katolik inancına sahipti.31 Fakat daha sonra 

başladığı Papaz Okulunda Kutsal Metinler üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda 

Hıristiyanlığa olan inancı giderek zayıfladı. Renan, nazil olmuş metinler üzerine Katolik 

kilisesinin asırlar boyunca yaptığı ilavelerin hiçbir kutsallığının bulunmadığını ve 

Hıristiyan dogmasının bu şekilde oluştuğunu düşünür.32 Tanrı inancının her insan için 

kişisel bir tecrübe olduğunu düşünen Renan, Tanrı’ya bazı sıfatlar eklenerek nesnel hale 

getirilmesi ve somutlaştırılmasına, bir takım ibadet şekillerinin eklenmesiyle de belli 

                                                           
29 Ağaoğlu, Bir Ömür Böyle Geçti, s. 7. 
30 Shissler, İki İmparatorluk Arasında, s. 122-123. 
31 Ernest Renan, Çocukluk ve Gençlik Hatıralarım, çev. Ruhi Dervişoğlu (İstanbul: Maarif Basımevi, 

1956), s. 7-14. 
32 Renan, Çocukluk ve Gençlik Hatıralarım, s. 197-205. 
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kalıpları olan bir din yaratılmasına karşı çıkmıştır. Renan’a göre yüksek kültür 

seviyesine ulaşmış insanlar Katoliklik’ten kurtulmalıdır. Fakat bununla birlikte din 

geniş halk kitlelerini birleştirici özelliğinden dolayı alt kültürden insanlar için 

gereklidir.33 Renan’ın din hakkındaki bu görüşü Ağaoğlu’nun Türk Milli kimliğinin 

oluşum sürecindeki düşüncelerine yansır. Dinin birleştirici bir unsur olarak millî 

kimliklerin oluşumunda belirleyici bir konumda olduğunu düşünen Ağaoğlu, Kafkasya 

ve İstanbul yıllarında kaleme alacağı yazılarında İslâmcı hareketi Türkçülüğü 

destekleyen bir yan unsur olarak görecektir.  

Hayatının ileriki dönemlerinde Türkçülüğü benimseyecek olan Ağaoğlu Paris’te 

İran kimliğine bürünmüştür. Ağaoğlu’nun bu tavrı Kafkasya, Osmanlı ve Türkiye’de 

bulunduğu yıllarda yaptığı bütün faaliyetlerinde Türk Milli kimliğinin oluşması ve 

yerleşmesi için çaba harcayan bir aydın olması bakımından tezat gibi görünebilir. Fakat 

Şiîliğin, dolayısıyla İran kültürünün hakim olduğu bir bölge olan Kafkasya’da yetişmiş 

olmasından dolayı kendisini bir İranlı olarak takdim etmesi doğal karşılanmalıdır.34 

Ayrıca Kafkasya’da Türklük bilinci henüz oluşmaya başlamıştı. Türkler arasında üst 

kimlik Müslümanlıktı ve Kafkasya’daki Türkler de kendilerini Rusya Müslümanı olarak 

adlandırıyorlardı.35 Ağaoğlu anılarında babasının kendisini tanımlarken Türklük 

düşüncesinden ne kadar uzak olduğunu şu şekilde ifade etmiştir: “Mümindi. Kendisine 

“Sen kimsin” diye sorulduğu zaman, “Elhamdülillah Muhammed ümmetindenim, Âl-i 

abâ aşığıyım, benim babam Mirza İbrahim, onun babası da Kurtlarelinden Hasan 

Ağadır.” derdi. Aklına Türk olduğu gelmezdi.”36  

                                                           
33 Ernest Renan, Bilimin Geleceği II, çev. Ziya İhsan (İstanbul: Maarif Basımevi, 1954), s. 298-313. 
34 Georgeon, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, s. 106-109. 
35 Shissler, İki İmparatorluk Arasında, s. 130. 
36 Ağaoğlu, Babamdan Hatıralar, s. 64. 
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Ağaoğlu’nun İran kimliğini hocası Dermesteter vasıtasıyla tanıştığı Juliette 

Adam’ın La Nouvelle Revue adlı dergisinde yayımlanan yazılarından öğreniyoruz.37 

1891 ile 1893 yılları arasında La Nouvelle Revue’de düzenli olarak yazan Ağaoğlu 

Revue Bleue’ye de yazılar gönderir.38 Yine bu dönemde Kafkasya’da çıkan Kafkas 

dergisi için de kaleme aldığı yazıların hiçbiri bugüne ulaşmamıştır.39 Ayrıca 1892’de 

Oxford’da düzenlenen 9. Müsteşrikler Kongresi’nde Şiîlik’te Mazdek ögeleri konulu bir 

de tebliğ sunmuştur. Ağaoğlu’nun Madam Adam’la tanışması bir taraftan dergisinde 

yazdığı yazılarla Paris’in entelektüel tartışma ortamına girmesini sağlamış diğer taraftan 

da yine Madam Adam’ın ev sahibeliğini yaptığı, dönemin önemli siyaset ve düşünce 

adamlarının davet edildiği toplantılara katılma imkanı bulmuştu.40 Ağaoğlu girdiği bu 

çevre sayesinde Liberalizm gibi dönemin moda düşünce akımları hakkında bir fikir 

sahibi oldu. Bu çalışmada Ağaoğlu’nun liberal düşüncenin gelişmesi konu 

edilmeyecektir. Fakat şu kadarını söylemek gerekir ki Ağaoğlu, bir toplumun gelişmesi 

için dinsel, toplumsal, hukukî ya da kültürel baskılardan kurtulmuş özgür bireylerin 

oluşturulmasının zorunlu olduğunu hayatının her döneminde ifade edecektir.41 

Ağaoğlu’nun kendisini Paris’te İran’lı bir Şiî olarak görmesinde Dermesteter ve 

Renan gibi doğu halkları üzerine çalışmalar yapan hocalarının payı büyüktür. Renan’a 

göre dünya üzerinde iki farklı kültür vardır: “Hindistan, İran, Kafkaslar ve Avrupa’nın 
                                                           
37 Bu bölümde Ağaoğlu’nun Paris’teki İran kimliği üzerine verilen bilgilerde kaynak olarak Georgeon ve 

Shissler’in Ağaoğlu’nun La Nouvelle Revue dergisinde yayımladığı yazılar üzerinden yaptıkları 
değerlendirmeler esas alınmıştır: bkz. Georgeon, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, s. 103-115; Shissler, İki 
İmparatorluk Arasında, s. 127-158. 

38 Georgeon, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, s. 105; Shissler, İki İmparatorluk Arasında, s. 128. 
39 Sakal, Ağaoğlu Ahmet Bey, s. 65. 
40 Akçura’nın Ağaoğlu’nun yayımlanmamış otobiyografisinden alıntıladığı bölümde yer alan bilgiye göre 

Ağaoğlu, Dermesteter’in kendisini bir salon sahibi olan Marie Robinson’a takdim ettiğini ve Ernest 
Renan gibi dönemin entellektüellerini Robinson’un tertiplediği toplantılarda tanıdığını söyler. 
Shissler’in belirttiğine göre ise Ağaoğlu, Dermesteter’in tavsiyesi üzerine Renan’ın yazdığı bir 
mektupla Madam Adam’a takdim edilmiştir. Buradan anlaşılıyor ki, Ağaoğlu Paris’te kaldığı süre 
içinde birkaç salonla irtibat halindeydi ve burada yapılan toplantıları takip ediyordu: Akçura, Türk Yılı 
1928, s. 446; Shissler, İki İmparatorluk Arasında, s. 119. 

41 Georgeon, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, s.119. 
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tümünü içine alan Hint-Avrupa kültürü” ile “Batı Asya ve Fırat’ın altında kalan Güney 

Asya’nın yerli halklarından oluşan Samî kültürü”.42 Hint-Avrupa dinleri tek Tanrı 

inancından uzak olduğu için özgür düşünceye açıktır. Bu sebeple bu kültüre mensup 

toplulukların destanları, efsaneleri, masalları yani hayal ürünü olan eserleri vardır. 

İnsanlarda yaratıcı ve özgür düşünce kısıtlanmamıştır. Samî dinlerinde ise mutlak, tek 

ve tasavvur edilemez bir Tanrı inancı olduğundan dolayı Samî kültüründe despotizm 

hakimdir ve felsefeye yer yoktur.43 Dünya tarihinde görülen bütün büyük askerî, siyasî 

ve düşünsel hareketlerin Hint-Avrupa kültürüne ait olduğunu söyleyen Renan’a göre 

üstün kültür, gelişmenin önünde engel tanımayan Hint-Avrupa kültürüdür. Renan İran’ı 

da Hint-Avrupa kültürünün içinde görür.44 Çünkü İran Arap istilası karşısında İslâmı 

kabul etmiş olsa da geçmişten gelen öz kültürünü koruyarak Sünnî inanışa karşı Şiî 

öğretiyi benimsemiştir.45  

Renan’ın Şiîlik hakkındaki görüşlerini benimseyen Ağaoğlu’na göre Şiîlik 

İran’ın ulusal inancıdır ve İran Müslüman olmaktan çok Şiîdir. Ağaoğlu Şiîlikte İmam, 

Mehdi ve müçtehitler gibi Tanrı ile insan arasında köprü olacak aracıların bulunmasının 

İslâm öncesi İran inanışlarının devam ettiğinin göstergesi olduğunu söyler. Sünnî 

inancında ise Tanrı ile insan arasında bir aracının olması söz konusu değildir.46 Ağaoğlu 

Paris yazılarında Şiîlik ve Sünnîliği bu şekilde birbirinden kesin çizgilerle ayırırken 

Kafkasya’ya döndüğünde Müslümanların birliğine vurgu yapacak, İslâm dini içindeki 

bölünmelerin azaltılması için çaba sarfedecektir. Aslında Ağaoğlu’nun bu iki farklı 

                                                           
42 Shissler, İki İmparatorluk Arasında, s. 136. Renan’ın Hint-Avrupa ve Sami kültürleri arasındaki farkın 

Tanrı-insan arasındaki ilişkinin boyutu hususunda ortaya çıkan farktan kaynakladığına dair görüşleri 
için bkz. Renan, Bilimin Geleceği II, s. 10-66. 

43 Renan, Bilimin Geleceği II, s. 22-24. 
44 Georgeon, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, s. 108. 
45 Shissler, İki İmparatorluk Arasında, s. 131. 
46 Shissler, İki İmparatorluk Arasında, s. 133, 135. 



  

16 
 

tavırında ortak bir amaç yatmaktadır: Batının siyasî, kültürel, ekonomik, fikrî vb. 

etkileri karşısında gerileyen İslâm toplumlarının yeniden canlanması sağlamak. Paris 

yazılarında o dönemde İran toprakları üzerinde yaşanan İngiliz-Rus rekabetinin ve 

Amerikan Protestan misyonerlerinin ülkenin ulusal varlığını tehdit ettiğine değinen 

Ağaoğlu’na göre İran bu tehditlere karşı dayanacak güçtedir. Ülkede siyaset yozlaşmış, 

edebiyat canlılığını yitirmiş, köylü ağır yüklerin altında ezilmiş olsa da gelenekler, 

Şiîlik sayesinde ayaktadır. 

İran’ın şansı, gerek manevî gerek entelektüel tüm faal hayatını 
besleyebileceği dokunulmamış bir kaynağının hala var olmasıdır: 
Şiîlik. Ulusun içindeki etkin ve akıllı ne kadar unsur varsa o yana 
akıyor; onsuz hiçbir şey yapılmıyor. Şiîlik ölmedi ve Talbot’larla ve 
şürekasının açgözlülüğüne karşı İran milliyetinin ve ruhunun en 
sonuncu, en güvenli sığınağı orasıdır.47 

 
Ağaoğlu’nun İran’da Batı’nın tehditlerine karşı direnecek gücün millî bir inanç 

olarak Şiîlik olduğunu düşünmesinde Renan’ın millet tanımının da etkisi vardır.  

Renan’a göre millet, ortak bir geçmişe sahip olan ve bu miras üzerinde birlikte yaşama 

iradesi gösteren insanların oluşturduğu manevî bir varlıktır. Geçmişten kalan şan ve 

şerefi, başarılan büyük işleri idrak etmek, bugün de yeni başarılara birlikte ulaşmayı 

istemek millet olmanın ana şartıdır.48 Ağaoğlu da zengin Şiî geleneklerinin bireyler 

arasında ortak bağın oluşmasında önemli bir etken olduğunu düşünür. Bayramlar, ortak 

yapılan ritüeller, imamların mezarlarına yapılan ziyaretler, Hz. Hüseyin’in şahadetinin 

hatırlatıldığı izleyicide yoğun duygular bırakan temsiller İran’ın bir millet olmasını 

sağlayan manevî unsurlardır. İç ve dış tehditler karşısında millet bilinci gelişmiş 

                                                           
47 Georgeon, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, s. 108. 
48 Renan, Nutuklar ve Konferanslar,  s. 120-121. 
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toplumlar çok daha dirençlidir.49 Ağaoğlu için bu millet Paris yıllarında İran milleti iken 

Kafkasya’ya döndüğünde Türk milleti olacaktır. 

Akçura’nın, Ağaoğlu’nun yayımlanmamış otobiyografisine dayanarak verdiği 

bilgiye göre Ağaoğlu, Paris’te bir İslâm reformisti olarak tanınan Cemalettin Afgani ile 

tanışmış ve onu evinde haftalarca misafir etmiştir.50 Holly Shissler ise Afgani’nin o 

yıllarda Paris’te bulunduğuna dair bir kanıtın olmadığını, bu tanışmanın Ağaoğlu’nun 9. 

Uluslararası Müsteşrikler Kongresi’ne katılmak için İngiltere’de bulunduğu sırada 

gerçekleşmiş olabileceğini söyler.51  

Ağaoğlu Paris’te kaldığı yıllarda İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin yayın organı 

Meşveret’i çıkarmak için Paris’te bulunan Ahmet Rıza ile tanışıp iyi bir dostluk 

kurmuştur.52 Ahmet Rıza II. Abdühamit’in istibdadına karşı anayasal yönetim arzusuyla 

muhalif faaliyetlerde bulunan Jön Türkler’dendir. 53 Ağaoğlu’nun Ahmet Rıza 

vasıtasıyla Jön Türklerle irtibata geçmesi Kafkasya’dan sonra Osmanlı 

İmparatorluğu’nu ikinci vatanı olarak benimsemesinde önemli bir etken olacaktır. 

1894 yılında babasının ölüm haberini alan Ağaoğlu Kafkasya’ya dönme kararı 

alır.54 Kızı Süreyya Ağaoğlu anılarında “Sen dünya çapında alim olacak nitelikte bir 

adamsın, memleketine gitme, Şark seni yer.” diyen Renan’a, babasının: “Şarkın da 

okumuş insana ihtiyacı var. Sizden öğrendiklerimi memleketteki vatandaşlarıma 

öğreteceğim.” diye karşılık verdiğini aktarır.55 Kafkasya’ya İstanbul üzerinden giden ve 

burada dört ay kalan Ağaoğlu Paris’te tanıştığı Jön Türkler’den Mizancı Murat ve 

                                                           
49 Georgeon, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, s. 109. 
50 Akçura, Türk Yurdu 1928, s. 448. 
51 Shissler, İki İmparatorluk Arasında, s. 117. 
52 Akçura, Türk Yurdu 1928, s. 446. 
53 Ahmet Rıza’nın İttihat ve Terakkî içindeki faaliyetleri için bkz. Ülken, Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 124-

136. 
54 Shissler, İki İmparatorluk Arasında, s. 184. 
55 Ağaoğlu, Bir Ömür Böyle Geçti, s. 6-7. 
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Münif Paşa ile görüşüp fikir alış verişinde bulunmuştur.56 Ayrıca o sırada 1889’da 

Petersburg’tan gelen ve İttihat ve Terakkî’nin örgütlenme aşamasında faaliyet gösteren 

Hüseyinzade Ali de İstanbul’dadır. Ağaoğlu’nun Jön Türkler’le kurduğu bu yakın temas 

Kafkasya’dan İstanbul’a kaçmak zorunda kaldığı 1908 senesinde buraya yerleşmesini 

kolaylaştıracaktır.57 

 

1.3. Kafkasya Yılları (1894-1909): Bir Toplum Önderi ve Türk Kimliği  

Ağaoğlu Kafkasya’ya döndükten sonra iki yıl Tiflis’de bir sene de Şuşa’da Fransızca 

öğretmenliği yapmış58 Şuşa’da bulunduğu süre içerisinde Sitare Hanım’la evlenmişti. 

Sitare Hanım’ın annesi batıda eğitim gördüğü ve modernist bir insan olduğu için Frenk 

Ahmet olarak ünlenen Ağaoğlu’na kızını vermek istememiş, ancak ölümünden sonra bu 

evlilik gerçekleşmiştir. Şuşa’da yaklaşık iki sene kaldıktan sonra öğretmenlik mesleğine 

Bakü’de devam eder. Beş çocuğundan dördü bu şehirde dünyaya gelen Ağaoğlu’nun 

son çocuğu İstanbul’da doğacaktır.59  

Kafkasya’da Müslüman cemaatleri birleştirmeyi, onların Rus hükümetinin 

politikalarına karşı siyasal ve sosyal konumlarını güçlendirmeyi amaç edinen Ağaoğlu 

buradaki bütün eylemlerini ve yazılarlarını bu amaca yönelik olarak sürdürdü. 1905 

ihtilali öncesinde Kafkas ve Kaspi, sonrasında Hayat, İrşat ve Terakkî gazetelerinde 

yazılar yazdı.60 1900’de İslâm ve Ahund’u bir sene sonra da İslâm’a Göre ve İslâm 

Aleminde Kadın adlı risalesini neşretti.61  İhtilalden sonra Azeri taleplerinin Rus 

Hükümetine iletilmesi için oluşturulan heyetin içinde yer aldı. Rusya Müslümanları’nın 

                                                           
56 Akçura, Türk Yurdu 1928, s. 449. 
57 Shissler, İki İmparatorluk Arasında, s. 185. 
58 Sakal, Ağaoğlu Ahmet Bey, s. 14-15. 
59 Ağaoğlu, Bir Ömür Böyle Geçti, s. 7-8; Ağaoğlu, Babamdan Hatıralar, s. 25.  
60 Akçura, Türk Yurdu 1928, s. 449. 
61 Akçura, Türk Yurdu 1928, s. 451. 



  

19 
 

birliğini amaç edinen bir örgüt olan İttifak-ı Müslimin içinde faaliyet gösterdi. 1905’te 

başlayan Azerî-Ermeni çatışması sırasında Difaî adlı silahlı bir örgüt kurulmasına ön 

ayak oldu. Bütün bunlarla birlikte Kafkasya’yı dolaşarak bölgede modern okulların 

açılmasına vakıfların kurulmasına yardım etti. Bu bölümde Ağaoğlu’nun Rus 

Azerbaycanı’nda Türk Milli kimliğinin oluşmasına yaptığı bu katkılar kimliğin oluşum 

süreci içinde değerlendirilecektir.   

Kafkasya Rusya’nın 1828’den itibaren başlayan işgalinden sonra Rus 

siyasetindeki dalgalanmalara bağlı olarak değişen farklı politikalar ve idarî taksîmatla 

yönetilmeye başlandı.1860’lardan itibaren ise Çarlığın merkeziyetçilik ve Ruslaştırma 

siyasetine hizmet edecek şekilde bir yönetime tabî tutuldu. Oluşturulan şehir meclisleri 

ile yerel unsurların hükümet içinde temsili hedeflenmiş fakat getirilen katı sınırlamalarla 

temsil formalite haline gelmişti. Ayrıca 1890’larda bölgeye Rus göçünün artması 

köylünün elindeki toprağın küçülmesine sebep olmuştu. Rus politikasının Kafkasya 

üzerindeki bu olumsuz etkilerinin yanısıra Azerbaycan’ın birliğine hizmet eden olumlu 

tarafları da vardı. İşgalden önce birçok hanlıktan oluşan parçalı yapı ortadan kalkarak 

yeni oluşturulan doğu Transkafkasya vilayeti Azerbaycanlılar’ın ortak yurdu niteliğine 

büründü.62 Bununla birlikte ekonomisi 1870’lere kadar büyük ölçüde tarıma dayalı olan 

Azerbaycan’da bu tarihten itibaren petrol çıkarma ve işletme faaliyetinin hız kazanması 

sosyal ve kentsel değişimler meydana getirerek tarım dışı işçi ve tüccar sınıfının ortaya 

çıkmasına ve Azerbaycanlı petrol zenginlerinin doğmasına sebep oldu.63  

Rusya bir taraftan Kafkasya’daki işgal politikasını hayata geçirirken diğer 

taraftan da merkezde rejim aleyhine başlayan hareketlerle mücadele 
                                                           
62 Tadeusz Swietochowski, Müslüman Cemaatten Ulusal Kimliğe Rus Azerbaycanı 1905-1920, çev. 

Nuray Mert (İstanbul: Bağlam Yayınları, 1988), s. 28-35. 
63 Petrolün bölgede meydana getirdiği sosyal, ekonomik ve kentsel değişimler için bkz. Swietochowski, 

Rus Azerbaycanı, s. 36-42. 
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ediyordu.1820’lerde başlayan bu hareketler, yüzyılın sonlarına doğru Çarlık’ın bütün 

engellemelerine rağmen ihtilalci nitelikte faaliyet göstermeye başlayan gizli siyasî 

örgütlere dönüştü. Özellikle sosyalist eğilimli partilerin organize ettiği grevler ve büyük 

çapta işçi-öğrenci gösterileriyle ortaya çıkan terör olayları rejim tarafından sert bir 

şekilde bastırıldı. 1904’te Bakü’de petrol işçilerinin yaptıkları büyük grev, hükümetle 

yapılan işçi sözleşmesi ile son buldu. Rusya’daki ihtilalci hareket, işçi haklarının 

düzeltilmesini talep eden dilekçeleri Çar’a vermek amacıyla Saray’ın önünde toplanan 

kalabalık işçi grubunun üzerine ateş açıldığı ve Rus tarihine “Kanlı Pazar” (Ocak 1905) 

olarak geçen olayla daha da güçlendi. Bununla birlikte Şubat ayında Rus ordularının 

Japonya karşısında yenilmesi rejimin itibar kaybetmesine sebep olmuştu. İhtilalci 

baskılara daha fazla direnemeyen Çar II. Nikola, Ekim 1905’te yayınladığı fermanla 

herkes için söz, basın ve toplantı özgürlüğü tanıdığını ilan etti. Aynı dönemde seçim 

kanununun değiştirilmesi ve Meclis’te Rus olmayan toplulukların temsil oranının 

artırılmasıyla rejim daha liberal bir görüntü verse de, 1907’de kanun tekrar Ruslar 

lehine değiştirilmiş ve milliyetçi Rus vekillerin Ruslaştırma politikaları ağırlık 

kazanmıştı.64  

Petersburg’ta yaşanan Kanlı Pazar olayından sonra II. Nikola, durumu 

yatıştırmak amacıyla, halka istek ve şikayetlerini dilekçe yoluyla devlete iletme hakkı 

tanımış ve bu amaçla insanlar yoğun bir şekilde saraya dilekçe göndermişlerdi. Azeriler 

de Azerbaycan Müslümanları için kültürel, siyasî ve ekonomik hakların talep edildiği 

dilekçelerini, içlerinde Ağaoğlu ve Ali Merdan Topçubaşı’nın bulunduğu bir heyetle 

hükümete iletilmesi için hazırladılar. Bütün Rusya Müslümanları’nın aynı amaçla 

Petersburg’ta buluşmaları bir Müslüman Kongresi’nin toplanması için zemin 

                                                           
64 Rus İhtilalini hazırlayan sebepler için bkz. Devlet, Rusya Türkleri’nin Milli Mücadele Tarihi, s. 70-76.  
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hazırlamıştı. İmparatorluk’ta yaşayan Müslümanları siyasi ve kültürel olarak tek çatı 

altında örgütlemek ve Rus halkı ile her türlü eşitliği mümkün kılmak için hükümetle 

temas halinde olmak amacıyla kurulan İttifak-ı Müslimin örgütü ancak 1906 Ocak’ında 

yapılan üçüncü kongrede Rus hükümeti tarafından resmen tanındı.65  

Ağaoğlu, Rusya Müslümanları’nın ilk defa siyasî bir birlik oluşturmaları 

bakımından önemli bir gelişme olan İttifak-ı Müslimin’in kuruluşunda ve yapılan 

kongrelerde Kafkasya’yı temsil eden Ali Merdan Topçubaşı, Hüseyinzâde Ali ve Yusuf 

Akçura ile birlikte merkezî konumda bulunuyordu.66 Topçubaşı’nın başkanlığını yaptığı 

üçüncü kongrede alınan kararlar Rus hükümeti tarafından kabul edilmemiş olsa da 

yapılan her üç kongre Rusya Müslümanları’nda oluşan Milli birlik şuuruna yaptığı katkı 

açısından önemlidir.67     

Ağaoğlu 1905 senesinde başlayan Azerî-Ermeni çatışmalarında Azerî grupları 

Ermeni Taşnak örgütü karşısında organize etmek konusunda aktif faaliyetler gösterdi. 

Bu çatışmalar Azerbaycan Müslümanları’nı mezhepsel ayrılıkları bir kenara bırakarak 

ortak düşmana karşı mücadele etme konusunda birlik olmaya seveketmesi bakımından 

önemlidir. Azerî, Gürcü, Ermeni, Rus gibi farklı etnik gruplara mensup insanların 

birarada yaşadığı Azerbaycan’da bu savaşın farklı sebepleri olmakla birlikte, 

Ermeniler’in Ruslar’dan aldıkları petrol imtiyazıyla zenginleşerek eğitim, sanayi ve 

ticaret gibi alanlarda üstün duruma geçmeleri ve özellikle bir Ermeni örgütü olan 

Taşnak’ın Anadolu’nun doğusunu da içine alacak şekilde bağımsız bir Ermeni Devleti 

kurma hayalleri temel sebep olarak gösterilebilir. Şubat ayında Bakü’de bir 

                                                           
65 Shissler, İki İmparatorluk Arasında, s.196-99. 
66 Akçura, Türk Yılı 1928, s. 445. 
67 III. Kongre’de hazırlanan ittifak programı için bkz. Devlet, Rusya Türkleri’nin Milli Mücadele Tarihi, 

s. 105-112; Hüseyin Baykara, Azerbaycan İstiklal Mücadelesi Tarihi (İstanbul: Gençlik Basımevi, 
1975), s.143-158. 
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Müslüman’ın Ermeniler tarafından öldürülmesi ile başlayan ve 1906’nın ilk aylarına 

kadar devam eden olaylar Gence ve Tiflis gibi şehirlerin yanısıra köylerde de karşılıklı 

kıyımların yaşandığı büyük boyutlara ulaştı.  

Yaşanan Tatar-Ermeni çatışmaları, dağınık ve düzensiz bir şekilde savaşan 

Azerîleri, Ermeni tehdidine karşı birliği sağlamak amacıyla Taşnak benzeri gizli bir 

örgüt kurmaya sevketti. Gence’de kurulan ve Bakü ayağında Ahmet Ağaoğlu’nun 

bulunduğu Difaî örgütü, çatışmaları yumuşatmaya çalışıyor ve yüzyıllarca barış içinde 

yaşayan iki halkın düştüğü bu durumdan Rusya’yı sorumlu tutuyordu. Fakat buna 

rağmen Ermeniler de çıkaracakları her olayın karşılığını aynı şiddette alacakları 

konusunda uyarılıyordu.68 Ağaoğlu’nun Difaî örgütü içinde yaptığı faaliyetler ve 1905 

sonrasında Türkler’de Milli şuurun açığa çıkmasını sağlamak amacıyla yaptığı yayınlar 

Rus Hükümetinin Ağaoğlu üzerinde takibatının artmasına sebep olacak ve Ağaoğlu, 

artan baskıların ailesini de tehdit eder hale geldiği 1908 senesinin sonunda İstanbul’a 

kaçacaktır.69   

Ahmet Ağaoğlu’nun İstanbul yıllarındaki yaşamı ve faaliyetlerine geçmeden 

önce Paris’te bulunduğu süre içinde büründüğü İran Milliyetçiliği kimliğinin 

Kafkasya’da Türk Milliyetçiliği duruşuna dönüşmesinde etkili olan, bölgedeki Türk 

Milli şuurunun oluşum aşamalarının incelenmesi yerinde olacaktır. 

Rusya’da yaşayan Müslümanlar aydınlar bu dönemde zamanın şartlarına ayak 

uyduramayan içinde yaşadıkları toplumun ve kurumlarının yozlaşma sebepleri üzerinde 

durmuşlar ve bunların eleştirisini yaparak nerede hata yapıldığı sorusuna cevap aramaya 

ve yaşanan problemlerin çözümü için çareler üretmeye çalışmışlardır. Rus askerî 

okullarında ya da Rus-Tatar okullarında yetişen ve Çarlığın askerî ve idarî kurumlarında 
                                                           
68 Tatar-Ermeni Savaşı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Swietochowski, Rus Azerbaycanı, s. 66-74. 
69 Akçura, Türk Yılı 1928, s. 456-457. 
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görev alan az sayıdaki Azerbaycanlı’dan oluşan ilk dönem aydın kesim, Zeynel 

Abidintakiyev gibi zenginlerin de desteğiyle toplumun temel meselelerini okul, basın ve 

tiyatro yoluyla dile getirmeye başladılar. Bu aydınlardan biri olan Mirza Feth Ali 

Ahundzâde (1812-1878) toplum eleştirisini alaycı bir üslupla tiyatro oyunu şeklinde 

yazdığı eserlerle dile getirmiştir. Düşüncelerini sıradan insanlara ulaştırmayı hedeflediği 

için yazılarında Azerî Türkçesi’ni kullanan Ahundzâde’ye göre, Müslümanların geri 

kalmalarının temel sebebi klasik eğitim sistemi ve Şiî din adamlarının cehaletidir. 

Toplumun gelişmesi ancak rasyonel düşüncenin ve bilimin hakim olduğu, insanların 

bireysel gelişimlerini tamamlayabilecekleri bir eğitimle sağlanabilirdi. Bu sebeple 

Müslümanların klasik eğitim kurumları yerine Rus okullarına gitmeleri gerektiğini 

söyleyen Ahundzâde, toplumsal reformların da köklü bir şekilde gerçekleştirilmesi 

taraftarıdır.70 Ahundzâde’nin Arap alfabesinin sadeleştirilmesi üzerine yaptığı 

çalışmalar ve sosyal içerikli yazılarında Türkçe’yi kullanması Azerbaycan’da kültürel 

değişimin başlangıcıydı.71   

Hasan Melikzâde Zerdabî’nin kurduğu ve 1875’te yayın hayatına başlayan 

Ekinci, Türk dilinde basılan ilk gazete olmasından ötürü Türk halkları arasında ulusal 

uyanışın öncüsü olarak kabul edilir. Fakat gazete gelenekçiler tarafından kâfir icadı 

olduğu gerekçesiyle İslâm’ın ruhunu zedelediği ve İslâm kültürünün dili olan Arapça ve 

Farsça’yı yazı hayatında kullanım dışı bıraktığı için eleştirilmiştir.  Değişim ve gelenek 

arasındaki çatışma okullardaki eğitim ve öğretimin aydınlar tarafından modern 

metodlarla yeniden yapılandırılması konusunda da ortaya çıkıyor; özellikle aydınların, 

Müslüman olmayan dünyadan haberdar olunabilmesi için Rusça öğrenmeyi gerekli 
                                                           
70 Shissler, İki İmparatorluk Arasında, s. 162-164. 
71 Swietochowski, Rus Azerbaycanı, s. 43-44. Alfabe reformu çerçevesinde Arap harfleri ve imlanın 

ıslahına dair bir rapor Ahundzade tarafından İstanbul’da Sadrazam Fuat Paşa’ya sunulmuştur: bkz. 
Devlet, Rusya Türkleri’nin Milli Mücadele Tarihi, s. 22.  
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görmeleri, çocukların Hıristiyanlaşacağı endişesi taşıyan gelenekçiler tarafından tepki 

ile karşılanıyordu. Ruslaştırma politikasına hizmet edeceği düşüncesiyle Rusça 

öğrenimini destekleyen Rus hükümeti, aynı tutumu Ekinci gazetesi için göstermeyerek 

Zerdabî’nin halkçı cemaatlerle temasından ve Osmanlı sempatizanı tutumundan dolayı 

1877 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında gazeteyi kapatır.72  

Okulların modernize edilmesi düşüncesi Rusya Müslümanları arasında ilk defa 

Volga Tatarları’nda ortaya çıkmış ve Cedidçilik olarak adlandırılan hareketin özünü 

oluşturmuştur.73 Azerbaycan açtığı modern okullarla ilk defa Traskafkasya dışında geniş 

bir Müslüman çevreyi içine alan bir harekete dahil olmuş oldu.74  

Rusya Müslümanları arasında ilk modern anlamda okul İsmail Gaspıralı 

tarafından 1884 yılında Kırım’da açıldı. Kısa süre içinde Müslümanlar’ın yaşadığı 

bölgelerde çok sayıda benzer okullar faaliyete geçti. Yeni açılan modern okullarda 

Panislâmizm ve Pantürkizm politikası yapılarak milliyetçilik tohumları ekildiği 

gerekçesiyle Rus hükümeti tarafından alınan tedbirlere rağmen Rusya Müslümanları’nın 

milli bilinçlerinin uyanmasının önüne geçilememiştir.75 Bu gelişmede Gaspıralı’nın 

1883’ten itibaren çıkarmaya başladığı Tercüman gazetesinin de rolü büyüktü. Rusça 

metninin de yayınlanması şartıyla basımına izin verilen ve 1903’e kadar haftada bir gün 

çıkan gazete bu tarihten itibaren haftada iki gün yayımlanmaya başladı.76 Modernleşme 

                                                           
72 Swietochowski, Rus Azerbaycanı, s. 47-48. 
73 Rusya müslümanları arasında medreselerin ıslahı ve sekülerleşmesi tartışmaları için bkz. Ahmet 

Kanlıdere, “Islahatçı ve Cedidçi Tanımlamaları Üzerine Bazı Düşünceler”, İsmail Bey Gaspıralı İçin, 
haz. Hakan Kırımlı (Ankara: Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları, 2004), s. 255-
262. 

74 Swietochowski, Rus Azerbaycanı, 47-50. Zerdabi ve ilk dönem Azerî aydınları için ayrıca bkz. Devlet, 
Rusya Türkleri’nin Milli Mücadele Tarihi, s. 21-23. Azerbaycan’da ilk Usul-i Cedid okulu 1890 yılında 
Sıtkı Seferoğlu tarafından Ordubad’da açıldı: bkz. Devlet, Rusya Türkleri’nin Milli Mücadele Tarihi, s. 
23. 

75 Devlet, Rusya Türkleri’nin Milli Mücadele Tarihi, s. 37-39. 
76 Hakan Kırımlı, “Gaspıralı İsmail Bey”, DİA, c. 13, s. 392. Yusuf Akçura, Tercüman gazetesine 

Rusçasıyla beraber de olsa yayın hakkı verilmesinin büyük bir hata olduğunu kabul eden Rus 
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açısından Rusya’yı örnek ülke olarak görürken Panslav hareketin de tehlikeli etkilerinin 

farkında olan Gaspıralı’nın Rusya’daki Müslümanların birliği için yürüttüğü program 

1905’ten sonra açık bir şekilde “Dilde, fikirde, işte birlik” sloganında ifadesini bulan 

kültürel birliği hedefliyordu. Müslümanların büyük çoğunluğunun Türk kavimlerinden 

oluşması sebebiyle Tercüman’ın yazıları bütün Türkler’in anlayabileceği bir Türkçe ile 

yazılıyor ve bu sebeple kültürel birlik Pantürkist bir kisveye bürünüyordu.77 

Bu dönemde Pantürkist ve Panislâmist yaklaşımları birbirinden ayırmak oldukça 

güçtür. Temel dayanak noktası insan topluluklarının etnik kökeni olan Pantürkizm ile 

dil ve ırk farkı gözetilmeksizin tüm Müslümanların birliğini amaç edinen Panislâmizm 

taban tabana zıt görünse de, Rusya’nın Slavlaştırma politikalarına karşı mücadele 

edenler etnik köken itibarıyla Türk olan Müslüman çoğunluğun önderleriydi.  Gaspıralı 

İslâm’ın, Türk unsurunun temel taşlarından biri olduğunu her fırsatta vurgulamıştır.78 

Burada bir nüve halinde oluşan Türkçülük, Osmanlı coğrafyasına taşındığında siyasî bir 

ideoloji olarak taraftar bulacak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni vareden temel unsurlardan 

biri olacaktır. Fakat bu dönemde etnik ve dinî çeşitliliğini henüz kaybetmemiş olan 

Osmanlı İmparatorluğu’nda eşitlik ve birlik ilkesi doğrultusunda Osmanlıcılık 

ideolojisine hizmet eden politikalar hakimdi. 

Ağaoğlu’nun Paris’te kaldığı yıllarda Rus hükümetinin Müslüman basını 

üzerindeki baskısı artmıştı. Azerbaycanlılar Ekinci’den sonra hiçbir yayın organı için 

Türk dilinde yayın izni alamadılar.79 Tiflis’te Kafkas gazetesinde yazan Ağaoğlu 

                                                                                                                                                                          
hükümetinin, Gaspıralı’nın zekasıyla bu imtiyazın geri alınmasına engel olduğunu söyler. 1905’e kadar 
bu imtiyazla ikinci bir gazetenin daha ortaya çıkmasına hükümet izin vermemiştir: bkz. Akçura, Türk 
Yılı 1928, s. 450. 

77 Swietochowski, Rus Azerbaycanı, s. 50-51. 
78 Swietochowski, Rus Azerbaycanı, s. 53.  
79 Sakal, Ağaoğlu Ahmet Bey, s. 15. 
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Bakü’de ise Zeynelabidin Tagiyev’in sahibi olduğu Kaspi’nin başyazarlığını yaptı.80 

Fakat bu gazeteler Rusça yayınlandığı için Azerbaycanlılar’ı bilinçlendirmekten uzaktı. 

Türk dilinde yayın ancak 1905’te Rusya’da yaşanan ihtilal sonrasında gerçekleştirildi. 

Oluşan özgürlük havası çok sayıda gazete ve derginin yayın hayatına katılması 

sonucunu doğurdu. Özellikle Bakü’de bir basın patlaması yaşandı.81 Yayınlanan gazete 

ve dergilerden birçoğu kısa ömürlü olsa da, Ağaoğlu’nun Topçubaşı ve Hüseyinzade ile 

birlikte editörlüğünü yaptığı Hayat ve daha sonra yine Ağaoğlu’nun çıkardığı İrşat ve 

Terakkî gazeteleri Türk milli şuurunun oluşmasında önemli katkıları olan yayın 

organları olarak faaliyet gösterdiler. Ağaoğlu İrşad’ın yayın politikasını şöyle tarif 

etmiştir: 

Bir taraftan Rus hükümetine karşı mücadele ederek her nevi hukuk-ı 
siyasîye ve umûmiyeden mahrum olan Türk unsuruna bu hukuku dahi 
temin etmekten, diğer taraftan Türk unsurunun kendisinde vahdet 
fikrini temin maksadıyla mezhep ihtilafını ve bilhassa Sünnî-Şiî 
husumetini kaldırmaya çalışmaktan ibarettir. Bununla beraber halkı 
ilim ve irfana ısındırmak, Türkçe mektep ve sair irfan müesseselerini 
vucuda getirmek için uğraşmak lazımdı.82 
 

Kafkasya yazılarında birlik teması ağır basan Ağaoğlu’nun tiyatro oyunu 

şeklinde yazdığı İslâm ve Ahund adlı risalesinde bir milletin Şiî-Sünnî bölünmüşlüğü 

içinde gelişemeyeceği vurgusu hakimdir.83 Bu bölünmüşlükte en büyük pay Şiî din 

adamlarının dinî konulardaki cahilce tutumlarındadır. Bununla birlikte Ağaoğlu din 

adamlarındaki ahlakî ve manevî yozlaşmayı da eleştiri konusu yapar. Sorunun çözümü 

için eğitimin önemli olduğunu söyleyen Ağaoğlu İslâm ve Ahund’da ulema eğitimi için 

bir çözüm önerisi getirmezken Kaspi ve Hayat gibi gazetelerde yazdığı yazılarda bu 

                                                           
80 Akçura, Türk Yılı 1928, s. 449.  
81 Swietochowski, Rus Azerbaycanı, s. 84-92. 
82 Akçura, Türk Yılı 1928, s. 450. 
83 Shissler, İki İmparatorluk Arasında, s. 215. Akçura, Ağaoğlu’nun İslâm ve Ahund adlı risalesinin hiçbir 

yayın organında basılmadığını söyler: Akçura, Türk Yılı 1928, s. 451. Shissler’e göre ise bu eser Hâdim-
i Millet takma adıyla 1904 yılında Bakü’de yayımlanmıştır: Shissler, a.g.e., s. 213. 
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konuya değinir.  Ağaoğlu’na göre alt kesim din adamlarının eğitilmeleri için modern 

eğitim programının uygulanacağı, reforma tabi tutulmuş İslâmî gerçeklerin öğretileceği 

standartlaşmış eğitim kurumlarının oluşması gereklidir. Özünde ilerlemeyi engelleyici 

hiçbir unsur bulundurmayan İslâm, ilk dönemlerindeki rasyonelliği içinde 

kavranmalıdır.84 Ağaoğlu İslâm’ın rasyonelliğine İslâm’da Kadın adlı risalesinde de 

vurgu yapar.85  İlk dönemlerde kadının konumunun erkeğin yanında, onun destekçisi 

şeklinde olduğunu, daha sonra özellikle Abbasiler zamanında İran kültürünün etkisiyle 

kadının yavaş yavaş sosyal hayattan çekilip eve kapatıldığını ve bu şekilde kadının cahil 

bırakıldığını tarihi olaylardan ve şahsiyetlerden örnekler vererek ispatlamaya çalışır.86 

Ağaoğlu’nun İslâmda Kadın adlı eserinde dikkat çeken bir diğer nokta Fransa yıllarında 

oluşan, Türk unsurunun İslâm toplumlarının gerilemesine sebep olduğu düşüncesinden 

uzaklaşmış olmasıdır. Tarif ettiği Türk-Tatar kadını İslâm’a girmeden önce son derece 

özgür, itibarlı ve eğitimliydi.87  

Ağaoğlu’nun Kafkasya’da başlayan Türk unsuruna yaptığı vurgu ve Türklerin 

birliğine yönelik faaliyetleri İstanbul yıllarında kendisi gibi Osmanlı’ya iltica eden 

Rusya Müslümanları’ndan Hüseyinzade Ali ve Yusuf Akçura ile birlikte hız 

kazanacaktır.     

                                                           
84 Georgeon, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, s. 212. 
85 Bu eser 1901’de Tiflis’te basılmıştır: Akçura, Türk Yılı 1928, s. 451. Eserin aslının Rusça olduğu bilgisi 

için bkz. Georgeon, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, s. 216.  
86 Ahmet Ağaoğlu, İslâmiyette Kadın, çev. Hasan Ali Ediz (Ankara: Birey ve Toplum Yayıncılık, 1985). 
87 Ağaoğlu, İslâmiyette Kadın, s. 54-56. 
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1.4. İstanbul Yılları (1909-1921): Bir Osmanlı Aydını 

Ağaoğlu Rus hükümetinin artan takibatı karşısında 1908 senesinin sonunda 

Kafkasya’dan İstanbul’a kaçar.88 İstanbul’dan hanımı Sitare Hanım’a yazdığı bir 

mektupta Türkiye’de kalma konusunda kararlı olduğunu kendisinin de ailesinden 

ayrılmak istemezse anlayışla karşılayacağını fakat çocuklarının halası ve amcası ile 

birlikte İstanbul’a gönderilmelerini ister. Sitare Hanım bu mektuba kesin bir ifade ile 

karşılık verir: “Sen nerede isen ben oradayım, çocuklarını getiriyorum.”89 

Ağaoğlu İttihat ve Terakkî Cemiyeti ile olan yakın ilişkisi sayesinde Maarif 

Müfettişliği ve daha sonra da Süleymaniye Kütüphanesi müdürlüğü görevlerinde 

bulundu.90  Darülfünun’da Rus dili ve Türk Moğol Tarihi dersleri verdi. 1912’de İttihat 

ve Terakkî Partisi’nin merkezî umumî üyeliğine ve Karahisar mebusluğuna seçildi. 

Ağaoğlu’nun yirmi bir yaşında Paris’te başlayan gazetecilik hayatı İstanbul’da oldukça 

yoğun bir şekilde devam etti.  Sırat-ı Müstakim ve daha sonra Sebilürreşad gibi çok 

sayıda gazete ve dergide yazıları yayımlandı. 1912’de ise Tercüman-ı Hakikat’ın sahibi 

Ahmet Mithat’ın ölümü üzerine bu gazetenin başyazarı oldu. İstanbul’da Fransızca 

çıkan Le Jeune Turc gazetesine düzenli yazılar gönderdi. İslâm Mecmuası, Halka 

Doğru, Hikmet, Yeni Mecmua gibi yayın organlarında makaleleri ve yazı dizileri 

yayımlandı. Temeli 1911’de kendi evinde atılan ve kuruluş aşamasında Yusuf Akçura 

ve Hüseyinzade Ali ile birlikte rol aldığı Türk Yurdu dergisinin yazarları arasında yer 

                                                           
88 Akçura, Türk Yılı 1928, s. 457. 
89 Ağaoğlu, Bir Ömür Böyle Geçti, s. 8-9. 
90 Ağaoğlu’nun 1921’de tutuklanarak Malta’da hapis tutulduğu döneme kadar aldığı görevler ve 

gazetecilik hayatı hakkındaki bilgiler kullandığımız kaynaklarda ortaktır: bkz. Ülken, Çağdaş Düşünce 
Tarihi, s. 408-409; Sakal, Ağaoğlu Ahmet Bey, s. 23-29; Shissler, İki İmparatorluk Arasında, s. 250-
264.  
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aldı.91 Ağaoğlu’nun Türk Yurdu ve Tercüman-ı Hakikat’te yer alan makaleleri 

Kafkasya, Kırım ve Orenburg’da çıkan gazetelerde bölgenin yerel şivesine aktarılarak 

yayımlandı.92 

Ağaoğlu Osmanlı Devleti’nde bulunduğu dönemde de Rusya Müslümanları ve 

Azerîler’le olan alakasını kesmemiş Akçura ve Hüseyinzade ile birlikte Rusya’da Sakin 

Müslüman Türk-Tatarlarının Haklarını Müdafaa Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer 

almıştır. Cemiyetin iki amacı vardı: Rusya’da bulunan Türkler’i bilinçlendirmek ve 

Avrupa’da onları tanıtıcı yayınlar yapmak.93 Önemli faaliyetlerinden bir tanesi I. Dünya 

Savaşı sırasında ABD başkanı Wilson’a Rusya Müslümanları’nın haklarının 

korunmasını talep eden bir telgraf çekmiş olmasıdır.94 Ağaoğlu, bunun yanısıra 1918’de 

Azerbaycan’ın, Dağıstan, Gürcistan ve Ermenistan’la birlikte bağımsızlık ilan etmesiyle 

birlikte Kafkasya’ya giren Osmanlı Ordusuna siyasî müşavir olarak eşlik etti. I. Dünya 

Savaşı’nın Osmanlı Devleti aleyhine neticelenmesi ile bölge İngiltere’nin kontrolüne 

girdi. İngiliz siyaseti ile ters düşmeyecek ve üyeleri arasında Ağaoğlu’nun da 

bulunduğu bir parlemento ile çalışarak bölgeyi idare etmeyi tercih eden İngiltere, 

Ağaoğlu’nu Azerbaycan’ın isteklerini iletmek amacıyla Ali Merdan Topçubaşı ile 

birlikte Paris Konferansı’na gönderdi. Fakat Paris’e gitmek için İstanbul’da vize 

bekleyen Ağaoğlu diğer İttihatçılarla birlikte savaş suçlusu olarak tutuklanıp Malta’ya 

sürüldü (1918).95  

                                                           
91 Akçura, Türk Yılı 1928, s. 468. 
92 Sakal, Ağaoğlu Ahmet Bey, s. 25. 
93 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler: İkinci Meşrutiyet Dönemi 1908-1928 (İstanbul: 

Hürriyet Vakfı Yayınları, 1984), c. 1, s. 416. 
94 Shissler, İki İmparatorluk Arasında, s. 256-262. Tunaya cemiyetin çalışmaları ve eylemleriyle ilgili 

bilgiye sahip olunmadığını söyler. 
95 Shissler, İki İmparatorluk Arasında, s. 258-262. 
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Osmanlı İmparatorluğu Ağaoğlu’nun İstanbul’a geldiği sene Meşrutî yönetime 

geçerek kökleri 19. Yüzyılın ikinci yarısında yaşanan siyasî ve fikrî hareketlere dayanan 

büyük bir dönüşüm geçirmişti. Avrupa’da başlayan milliyetçilik hareketleri çok uluslu 

bir İmparatorluk olan Osmanlı’nın parçalanmasına sebep olmuş ve aydınlar arasında 

elde kalan topraklar üzerinde birliğin nasıl sağlanacağı konusunda farklı fikirler ortaya 

çıkmıştı. Sonuçta Tanzimat aydınlarının bir Osmanlı birliği oluşturma çabaları ve II. 

Abdülhamit’in Panislâmizm politikası İmparatorluğun dağılmasını engelleyemedi. 

Osmanlı’da başlayan Türk milliyetçiliği 1908 Jön Türk ihtilali sonrasında yaşanan 

gelişmeler ve Ahmet Ağaoğlu gibi Rusya’dan gelen Türkler’in katkılarıyla İttihat ve 

Terakkî’nin resmî politikası haline geldi. Çalışmanın bu bölümünde İmparatorluk 

sınırlarında yaşanan daralma ve buna bağlı olarak yönetim konusunda ortaya çıkan 

farklı fikirler Ahmet Ağaoğlu’nun nasıl bir coğrafyaya geldiğinin anlaşılması amacıyla 

incelenecektir.   

Fransız İhtilali ile başlayan milliyetçilik hareketleri ve 1848 Macar ayaklanması 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkan topraklarında yaşayan Slav halklarının milli 

bilinçlerinin ortaya çıkmasında etkili oldu. 1871’de Alman birliğinin kurulması ile de 

Balkanlar’da Slav aydınlar tarafından Pancermenizm’e karşı Panslav hareketin siyasî 

olarak tek bağımsız Slav devleti olan Rusya’nın desteğiyle örgütlenmesi politikası 

güdülmeye başlandı. Balkanları savaşa götüren ilk kıvılcım Osmanlı idaresinin 

Hersek’te uygulamaya koyduğu toprak reformuna karşı oluşan memnuniyetsizlik 

sonucunda ortaya çıktı. Bir Müslüman-Hıristiyan çatışması olarak algılanan olaylar 

Avrupa kamuoyunu Türkler aleyhine çevirirken İstanbul’da da Abdülaziz’in tahttan 
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indirilerek V. Murat’ın Padişah ilan edilmesi sonucunu doğurdu (31 Mayıs 1876).96 

Ancak “sürekli delilik” sebebiyle hal edilecek olan V. Murat yalnızca üç ay tahtta 

kalacak ve onun yerine anayasayı ilan etmesi şartıyla II. Abdülhamit geçirilecektir.  

Anayasa ilan edilerek (23 Aralık 1876) ülkenin meşrutî bir yönetime 

kavuşturulmasıyla o günlerde Balkan sorunlarını görüşmek için İstanbul’da toplanan 

Avrupalı delegelerin (Tersane Konferansı) Osmanlı İmparatorluğu’nun iç işlerine 

karışmalarını engellemek amacı güdülse de Meşrutiyet, geçmişi Tanzimat ve Islahat 

Fermanlarına dayanan bir fikrî ve siyasî oluşumun sonucudur.97 Fakat ne var ki Tersane 

Konferansı’ndan tarafları memnun edecek bir sonucun çıkmaması ve 1877’de Osmanlı-

Rus Savaşı’nın (93 Harbi) patlak vermesi anayasanın Abdülhamit tarafından askıya 

alınmasına ve Meclis-i Mebusan’ın kapatılmasına sebep olmuştur (3 Şubat 1878).98  93 

Harbi sonrasında tarihinin en büyük çözülmesini yaşayan İmparatorluk, Berlin 

Antlaşması’yla Romanya, Karadağ ve Sırbistan’a terkettiği toprakların yanısıra daha 

sonra, Yunanistan’ın kuzeye doğru genişlemesi, Doğu Rumeli’yle birleşen 

Bulgaristan’ın bağımsızlık ilanı ve Avusturya-Macaristan’ın Bosna-Hersek’i ilhakı 

sonucunda Makedonya dışında bütün Balkan topraklarını kaybetmiş oldu. Bununla 

birlikte Tunus’un Fransa tarafından işgali, 93 Harbi esnasında İngiltere’nin Kıbrıs’a 

yerleşmesi ve Girit’in Yunanistan’a katılması, çözülmenin Balkan toprakları dışında 

yaşanılan kısmıydı.99 

                                                           
96 Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1789-1914) (İstanbul: Alkım Yayınevi, 2006), s. 714-15. 
97 Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi, s. 726-27. 
98 Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi, s. 838. 
99 Rusya’da Panslav hareketin ortaya çıkışı, bunun Balkanlar’a sirayeti ve 1877-78 Osmanlı-Rus 

Savaşı’nın nedenleri ile yakın ve uzak sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Armaoğlu, 19. Yüzyıl 
Siyasî Tarihi, s. 695-884; Kemal Beydilli, “Küçük Kaynarca’dan Yıkılışa”, Osmanlı Devleti ve 
Medeniyeti Tarihi, haz. Ekmeleddin İhsanoğlu (İstanbul: Yıldız Matbaacılık, 1994), s. 64-135; Stanford 
J. Shaw – Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye II, çev. Mehmet Harmancı 
(İstanbul: Kitap Deyince Yayınları 2010), s. 228-262. 
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Abdülaziz’in tahttan indirilmesi ve yerine geçen Abdülhamit’in anayasayı ilan 

etmesi Tanzimat aydınlarının Babıâli diktatörlüğüne karşı yaptıkları mücadelenin bir 

sonucu olduğu söylenebilir. Avrupa’da oluşan düşünce akımlarının, Osmanlı’da basın 

ve yeni açılan modern okullar yoluyla tanınır hale geldiği bu dönemde, Namık Kemal 

ve Ziya Paşa gibi aydınlar, İmparatorluk’un kurtuluşu için hürriyet ve anayasal yönetim 

talep ediyorlardı. Yeni Osmanlılar olarak adlandırılan ve aralarında siyasi ya da sosyal 

bir birlik sağlayamayan bu aydınlar, II. Abdülhamit’in anayasayı askıya almasıyla 

birlikte etkinliklerini kaybettiler. Fakat onların fikir ve eylemleri Abdülhamit 

yönetiminin baskılarına rağmen JönTürkler tarafından daha etkin bir şekilde devam 

ettirildi.100  

 İmparatorluğu iç ve dış tehditlere karşı koruyabilmenin yegane yolunun iktidarı 

merkezde toplamak olduğunu düşünen ve bu yönde bir politika izleyen Abdülhamit, 

mutlak bir diktatörlük kurdu. Bu politika İmparatorluğun dağılmasını geciktirmiş ancak 

yönetime karşı oluşan muhalefetin güç kazanmasına mani olamamıştır.101 Yeni 

Osmanlılar’ın düşüncesine benzer bir şekilde meşrutî bir yönetim arzu eden Jön 

Türkler’in ferdî boyutta başlayan eylemleri, 1889’da bir grup Tıbbiye öğrencisinin 

kurduğu İttihat-ı Osmanî cemiyeti ile devam etti.102 1894’te örgüt yapısı daha sistemli 

hale getirilerek İttihat ve Terakkî adını alan cemiyetin merkezi Ahmet Rıza’nın başında 

bulunduğu Paris şubesi oldu. Kahire ve Cenevre gibi büyük merkezlerin yanısıra 

İmparatorluğun pek çok yerinde şubesi bulunan örgütün üyeleri ülkenin parçalanmasına 

engel olmayı amaç edinmişlerdi. Fakat bu ortak amaca giden yöntem konusunda fikir 

                                                           
100 Kemal Beydilli, “Yeni Osmanlılar”, DİA, c. 43, s. 432. 
101 Shaw, Osmanlı İmparatorluğu, s. 262. 
102 Jön Türkler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Şükrü Hanioğlu, “Jön Türkler”, DİA, c. 23, s. 584-587;  

Şerif Mardin, Jön Türkler’in Siyasî Fikirleri 1895-1908 (Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
1964). 
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ayrılıklarının ortaya çıkması Cemiyetin parçalanmasına ve farklı yayın organlarıyla 

faaliyetlerine devam etmelerine sebep oldu (1902). İttihat ve Terakkî, bu ilk dönem 

yapılanmasında entelektüel yönü ağır basan bir çizgi izlemişti. Bahaeddin Şakir 

tarafından 1906’da tekrar örgütlendiğinde ise ihtilalci bir karaktere büründü. Merkezi 

yine Paris’teydi fakat faaliyet alanı olarak Makedonya’yı seçmişti. İttihat ve Terakkî’nin 

üye sayısının hızla çoğalması ve askerî kadro içinde örgütlenmesi ile birlikte 

Makedonya ordusu eylem planını faaliyete geçirerek İstanbul’un emirlerine karşı 

itaatsizlik başlattı. Anayasanın tekrar yürürlüğe koyulması amacıyla bütün Rumeli 

şubelerini direnişe davet eden ve bölgedeki devlet binalarını ele geçiren İttihat ve 

Terakkî, II. Abdülhamit’in 23 Temmuz 1908’de Kanun-ı Esasî’yi ilan etmesiyle 

amacına ulaşmış oldu.103  

1908 İhtilali’nin, İmparatorluk’u tekrar Meşrutî yönetime kavuşturması ile 

oluşan özgürlük havası, ülke dışında bulunan Jön Türkler’in İstanbul’a dönerek İttihat 

ve Terakkiye katılmalarını sağladı. Fakat üyeler arasında yönetim konusunda fikir 

ayrılıkları yaşanması muhalif partileri doğurdu. Bununla birlikte ordu içinde yaşanan 

huzursuzluklar ve ilmiye mensuplarının dinî endişeleri İttihat ve Terakkî Partisine karşı 

ayaklanmaya sebep oldu (31 Mart Olayı). Selanik’te bulunan Hareket Ordusuyla 

ayaklanmayı bastıran ve daha sonra Abdülhamit’i tahttan indirip yerine V. Mehmet’i 

geçiren Parti, 1913’te kurduğu tek parti iktidarı (Babıâli Baskını) ile de I. Dünya Savaşı 

sonuna kadar yönetimde kaldı.104  

Berlin Antlaşması’yla birlikte İmparatorluğun sınırlarında yaşanan büyük 

daralma ve Müslim-gayrimüslim dengesinde ortaya çıkan değişim Osmanlı devlet 

                                                           
103 Şükrü Hanioğlu, “İttihat ve Terakkî”,  DİA, c. 23, s. 476-481.  
104 Meşrutiyet sonrasında İttihat ve Terakkî ve 31 Mart Olayı için bkz. Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasî Tarih, 

s. 850-861. 
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adamları ve aydınlarını elde kalan toprakların nasıl korunacağı konusunda farklı 

yaklaşımlara itti.105 Tanzimat reformlarının öngördüğü, İmparatorluk içindeki halkları 

Osmanlılık çatısı altında birleştirme siyaseti Balkan savaşları sonuna kadar devam etse 

de II. Abdülhamit döneminde devletin öne çıkan ideolojisi Panislâmizm’di. 

Abdülhamit, farklı etnik kökene sahip Müslüman halkı İslâm çatısı altında birleştirme 

ve onları milliyetçiliğin etkisinden uzak tutma çabasıyla, İslâmcı hareketi iç ve dış 

politikada kullanarak İmparatorluğu ayakta tutmaya çalıştı.106 İslâmcılık Tanzimat’la 

birlikte ortaya çıkan modernleşme sürecine tepki olarak doğmuş ve Avrupa’nın Osmanlı 

Devleti’ne karşı uyguladığı emperyal politikalar karşısında güçlenmişti. Ayrıca Balkan 

coğrafyasında Osmanlı gücünün zayıflamasıyla birlikte ortaya çıkan Müslüman 

kıyımları ve o dönemde Avrupa basınında Müslümanlar aleyhine oluşturulan kamuoyu 

İslâmcılığın daha da güçlenmesinde etkili oldu.107  

Siyasî açıdan dönemin politikasına hizmet eden fakat kültürel anlamda 

Abdülhamit’in basına uyguladığı sıkı sansürden olumsuz yönde etkilenen İslâmcılık, 

1908 İhtilali sonrasında oluşan özgürlük ortamıyla birlikte çeşitli yayın organları 

vasıtasıyla sesini duyurmaya başladı. İçlerinde Ahmet Ağaoğlu’nun da bulunduğu, 

Rusya’dan gelen Müslüman yazarlara yer veren Sebîlürreşad dergisinin, modern 

İslâmcı çizgide bir yayın politikası izlediği söylenebilir. Dergide, Müslümanlar’ın 

                                                           
105 Berlin Antlaşması’ndan sonra İmparatorluk’tan 210 000 km² civarında bir toprak parçası ve 5,5 milyon 

dolayında bir nüfus koptu. Müslümanların toplam nüfusa oranı ise %68’den %76’ya çıktı: bkz. François 
Georgeon, “Son Canlanış”, Osmanlı Tarihi II, haz. Robert Mantran, çev. Server Tanilli (İstanbul: Adam 
Yayınları, 1995) s. 145-148.   

106 Georgeon, “Son Canlanış”, 160; Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi: Makaleler 4, haz. Mümtazer 
Türköne, Tuncay Önder (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002), s. 93-94. Abdülhamit’in 1890’a kadar 
İmparatorluk’ta Osmanlılık prensibini hakim kılmak için çalıştığı, bu tarihten sonra Panİslâmizm 
politikasına yöneldiği hakkında bkz. Mardin, Jön Türkler’in Siyasî Fikirleri, s. 42-43. 

107 Shaw, Osmanlı İmparatorluğu, s. 313-314. Avrupa kamuoyunda oluşan Müslüman karşıtlığı ve 
özellikle Ernest Renan’ın “İslâmlık ve Bilim” adlı konferansından sonra Müslüman ülkelerde oluşan 
tepkiler için bkz. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, haz. Ahmet Kuyaş (İstanbul: Yapı Kredi 
Yayınları, 2013), s. 252-364; Dücane Cündioğlu, “Ernest Renan ve Reddiyeler Bağlamında İslâm-Bilim 
Çalışmalarına Bibliyografik Bir Katkı”, Divan, 1996/2, s. 1-94 



  

35 
 

ticaret, sanayi gibi alanlarda çalışarak zenginleşmesinin İslâm’ın ruhuna aykırı 

olmadığı, kadın sorununda liberal bir tavır alınması gerektiği gibi konular işleniyordu. 

Sebîlürreşad, modernist İslâmcı yazarların dergiden ayrılmasıyla birlikte gelenekçi 

İslâm’ın ağır bastığı bir politikayla Cumhuriyet yıllarına kadar yayın hayatını 

sürdürdü.108 1915’te yayımlanmaya başlayan ve yazarları arasında Ziya Gökalp’in de 

bulunduğu İslâm Mecmuası modern İslâmcı görüşleri içeren bir diğer dergidir. Rusya 

Müslümanları’nın ticarî girişimlerine de yer verilen dergide, oluşturulmak istenen “millî 

sermaye” için Rusya’da bulunan Müslüman burjuvazinin örnek gösterildiği yazılar 

kaleme alındı.109 

1902’den itibaren İttihat ve Terakkî’nin yayın organı olarak faaliyet gösteren 

Şura-yı Ümmet dergisi Abdülhamit’in uyguladığı Panislâmist politikanın aksine 

Osmanlıcılık ideolojisini yaymak ve yerleştirmek için çaba gösterdi. Farklı unsurlara 

sahip olan halk, oluşturulacak olan bir Osmanlı kültürü altında birleştirilmeliydi. Fakat 

yaşanan gerçekler bu ideolojinin uygulanmasını zorlaştırıyordu.  Dergide, Bulgar ve 

Rumlar’ın Makedonya’da açtıkları okullar vasıtasıyla Hıristiyan tebanın milli 

bilinçlerini ortaya çıkarmayı hedefledikleri dile getiriliyor ve bu kültürel Panslavizme 

karşı İstanbul’un etkisiz kaldığından şikayet ediliyordu. Tamamen kendi hallerine 

bırakılan, bölgedeki Müslüman Türkler ise siyasî olaylara karşı bilinçli bir tepki 

geliştirmekten uzak kalmışlardı. Bu sebeple Türklerin milli benliklerini ortaya çıkarmak 

gerekiyordu ve bunun için de İslâm bir vasıta olarak kullanılmalıydı.110 Diğer taraftan 

dil, kültürü oluşturan temel unsurlardan biriydi. Ortak bir Osmanlı dili bulunmadığı için 

                                                           
108 Zafer Toprak, Türkiye’de Popülizm 1908-1923 (İstanbul: Doğan Yayıncılık, 3013), s. 86-87; 

Georgeon, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, s.14. 
109 Toprak, Türkiye’de Popülizm, s. 87. 
110 Mardin, Jön Türkler’in Siyasî Fikirleri, s.195-196. 
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bu unsur zorunlu olarak Türkçe olacaktı.111  Osmanlıcılık siyasetinin uygulanmasında 

ortaya çıkan bu tür sorunların yanısıra burada dikkat çeken nokta İslâm’ın Müslümanlar 

arasında bir üst kimlik olmaktan çıkarılıp Türk unsurunu birarada tutmanın ve milli 

kimlik oluşturmanın aracı olarak görülmeye başlanmasıdır.112 Makedonya sorunun 

çözülemeyecek hale geldiği kanısı yaygınlaştıkça Şura-yı Ümmet’te Türk tabiri daha 

fazla kullanılmaya başlandı.  

Türklük, 18. yüzyıldan itibaren Avrupa’da başlayan, Türkler’in etnik kökeni ve 

dilleri hakkında yapılan araştırmalar ve yayınların etkisiyle Osmanlı aydınları arasında 

entelektüel boyutta tartışılan bir konu oldu. 1893 yılında Orhun Yazıtları’nın okunması 

Türk tarihine ve diline ilgiyi artırken Ahmet Vefik, Şemseddin Sami, Ahmet Mithat gibi 

aydınların yazılarıyla Türkçü fikirler ciddi boyutlarda yaygınlık gösterdi.113 Rusya 

Müslümanları’nın bu dönemde kültürel Türkçülük anlamında etkisi ise yok denecek 

kadar azdır.  İsmail Gaspıralı’nın yayımladığı Tercüman gazetesi İstanbul’a geliyor 

fakat çok az kimse tarafından okunuyordu.114 

Türkçülüğü ilk defa siyasal anlamda bütün Türk kavimlerinin birliği şeklinde 

dile getiren Hüseyinzade Ali Turan’dır (1864-1942).115 Liseyi Tiflis’te, yüksek 

öğrenimini ise Petersburg Üniversitesi’nde tamamlayan ve daha sonra Türkçülük 

düşüncesini geliştirmek amacıyla İstanbul’a giden Hüseyinzade askerî tıp akademisini 

bitirdi. Rusya’da öğrenim gördüğü yıllarda kuzey Türkleri arasında Çarlık idaresine 

karşı özgürlük duyguları ile hareket eden gençlerin içinde yer alması ve yine Çarlık 

rejimine karşı gizli cemiyetlerin örgütlenme şekli hakkında bilgi sahibi olması onu II. 

                                                           
111 Mardin, Jön Türkler’in Siyasî Fikirleri, s. 200, 203. 
112 Mardin, Jön Türkler’in Siyasî Fikirleri, s. 208. 
113 Şükrü Hanioğlu, “Türkçülük”, DİA, c. 41, s. 552. 
114 Ülken, Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 214. 
115 Ülken, Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 217. 
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Abdülhamit yönetimine karşı faaliyete geçen kesim içinde önemli hale getirmiş; İttihat 

ve Terakkî’nin yapılanmasında görevlendirilmesini sağlamıştır. Diğer taraftan 

Hüseyinzade’nin, Türk düşüncesinin ideoloğu olarak kabul edilen Ziya Gökalp 

tarafından 1911 tarihli makalesinde uzlaştırılmaya çalışılacak olan Türkleşmek, 

İslâmlaşmak ve Batılılaşmak ideolojilerinin Türk-İslâm topluluklarının kalkınması için 

temel düsturlar olduğunu 1905 yılında dile getirmiş olması onun Osmanlı düşüncesine 

yaptığı katkının değerlendirilmesi açısından önemlidir.116 Azerbaycan’a döndüğü yıl 

(1905) kısa bir süre Ağaoğlu ve Topçubaşı ile birlikte Hayat gazetesinin editörlüğünü 

yapan ve daha sonra Füyüzat’ı çıkarmaya başlayan Hüseyinzade, Osmanlı Devleti’ni 

Azerbaycan Türkleri için siyasi önder olarak gördüğünü ifade eden yazılar kaleme 

alır.117 

Türkçülüğün Jön Türk basınında etkin bir şekilde tartışılmaya başlanması Türk 

dergisi ile olmuştur. 1903’te entelektüel bir dergi olarak Kahire’de yayımlanmaya 

başlayan derginin, 1906’da İttihat ve Terakkî Cemiyeti yeniden teşkilatlandığında, 

yazarlarından bazılarının Cemiyete katılmasıyla birlikte siyasî yönü ağırlık kazanmaya 

başladı.118 Yusuf Akçura, dergide yayımlanan “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı makalesinde, 

Tanzimat’tan bu yana İmparatorluğun dağılmasını önlemek amacıyla yürütülen 

siyasetlerin analizini yapar. Akçura’ya göre Osmanlıcılık, ırktan ziyade insanların 

birarada yaşama arzusunun oluşturduğu Fransız milleti esasına dayanan bir siyasettir ve 

1839’da Tanzimat Fermanı bu düşünceden esinlenerek yayınlanmıştır. Oysa 1871’de 

Almanya’nın Fransa’yı mağlup ederek ırka dayalı Alman birliğini sağlaması farklı 

                                                           
116 Ülken, Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 217. Ayrıca bkz. Devlet, Rusya Türkleri’nin Milli Mücadele Tarihi, 

s.157; Akçura, Türk Yılı 1928, s. 528. 
117 Swietochowski, Rus Azerbaycanı, s. 89-92. 
118 Hanioğlu, “Türkçülük”, s. 553. 
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unsurları içeren bir Osmanlı milleti oluşturma siyasetini artık uygulanamaz hale 

getirmiştir.119  

İslâmcılık’ın uygulanmasındaki sorun ise Avrupa devletlerinin sömürgesi haline 

gelen İslâm coğrafyalarını tek çatı altında birleştirme güçlüğüdür. Ayrıca tarihe 

bakıldığında İslâm’ın ilk asrından itibaren siyaseten ayrışmaların başladığı ve 

sonrasında aynı dönemlerde farklı İslâm devletlerinin hüküm sürdüğü görülür. Bununla 

birlikte İslâm, ortak ibadet şekilleri ve ortak dili ile kendisine tabi olanları birarada tutan 

çok güçlü bir bağ olmaya devam etmektedir.120 Türkçülük Akçura’ya göre siyasetlerin 

en yenisidir. Bu siyaset Türk olmayan Müslüman unsurları İmparatorluk’tan koparacağı 

için zararlıdır. Diğer taraftan Rus hakimiyetinde bulunan Türkler’in Osmanlı 

Devleti’nin siyasî liderliğinde birleşmesi ihtimali Türkçülüğün faydalı tarafıdır. Fakat 

Türklerin birliğini sağlayacak olan millî şuur, henüz oluşma aşamasındadır. Akçura 

Batı’da dinlerin artık siyaseten bir öneminin kalmadığını dinin yerini ırkın aldığını 

belirtir. Artık din toplumsal bir olgu değil şahsî bir inançtır. İslâmiyetin de milliyetlerin 

oluşmasına zemin hazırlayacak şeklinde değişmesi gerektiğini söyleyen Akçura, 

Osmanlı Devleti’nde İslâm’ın, Türk milli şuurunun oluşmasına hizmet etmesi gerektiği 

görüşündedir.121  

Yusuf Akçura makalesini Osmanlıcılık politikasının tatbikinin artık mümkün 

olmadığını bununla birlikte İslâmcılık ve Türkçülük politikalarından hangisinin ülkenin 

menfaatine olacağı konusunda düşüncesinin netleşmediğini söyleyerek bitirir. Akçura 

Türkçülük ile İslâmcılığı tefrik ettiği gerekçesiyle bazı yazarlar tarafından eleştirilse de 

                                                           
119 Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1976), s. 20. Osmanlılık ideolojisinin 

uygulanamaz hale gelmesinin nedenleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. a.g.m., s. 28-31. 
120 Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 31-33. 
121 Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 33-36. 
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Ahmet Ağaoğlu ve Hüseyinzade Ali gibi Rusya’dan gelen Müslümanlarla birlikte 

Türkçülüğün İttihat ve Terakkî’de içselleştirilmesinde önemli bir role sahip oldu.122 

1908 ihtilali sonrasında İstanbul’da kurulan ilk milliyetçi dernek Türk 

Derneği’dir. Kurucuları arasında Ahmet Mithat, Yusuf Akçura, Rıza Tevfik, Ahmet 

Ferit gibi isimlerin bulunduğu derneğin üyeleri arasında Ağaoğlu da bulunmaktaydı.  

Siyasî bir amaç gütmeyen Türk Derneği aynı isimle bir de dergi çıkarmıştır. Türk 

kavimlerine Türk ırkının bugünkü durumunu, tarihini, dilini, edebiyatını, eski yeni Türk 

memleketlerinin coğrafyasını öğretmek ve Türk dilini sadeleştirip bilim diline elverişli 

hale getirmeği amaç edinmişti. Dergi bir süre sonra en faal üyelerinin birçoğunun 

memuriyet gibi sebeplerle İstanbul’dan ayrılmaları sonucunda kapandı (1912).123 İttihat 

ve Terakki, derneğe yakın ilgi göstermiş olsa da Osmanlıcılık politikasına da zarar 

vermeyecek şekilde mesafeli davranmıştır.124 

Türkçülük akımı 1911’de İstanbul’da kurulan Türk Yurdu Derneği ve onun 

devamı niteliğinde olan Türk Ocağı vasıtasıyla güçlenerek devam etti. Türk Yurdu 

Derneği’nin kurucuları Mehmet Emin, Ahmet Hikmet, Âkil Muhtar, Ahmet Ağaoğlu, 

Hüseyinzade Ali ve Yusuf Akçura’dır. Yayın organı ise Türk Yurdu dergisi olmuştur. 

Dernek uzun süre faaliyet gösteremeden kapandığı için Türk Yurdu kısa süre sonra 

kurulacak olan Türk Ocağı’nın yayın organı olarak basın hayatına devam edecektir.125  

Türk Ocağı’nın kurulma süreci bir grup Askerî Tıbbiye öğrencisinin millî bir 

kültürün oluşturulması amacıyla her türlü siyasetin üstünde faaliyet gösterecek bir örgüt 

                                                           
122 Ali Kemal ve Ahmet Ferit’in eleştirileri için bkz. Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 37-55. Yusuf 

Akçura’nın hayatı ve düşünceleri hakkında bkz. Ülken, Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 387-394. 
123 Akçura, Türk Yılı 1928, s. 458-460.  
124 Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, s. 415. 
125 Akçura, Türk Yılı 1928, s. 460-463. Tunaya, Türk Derneği ve Türk Yurdu Derneği’nin kuruluşu ile 

ilgili verdiği bilgilerde tek kaynak olarak Akçura’yı göstermiştir: bkz. Tunaya, Türkiye’de Siyasal 
Partiler, s. 414-416.  
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kurulması için harekete geçmeleriyle başlamıştır. Yüz doksan öğrencinin imzasıyla 

yayımlanan bildiride arzu edilen, İttihat ve Terakkî’nin devleti istibdattan kurtardığı gibi 

kurulacak olan bir örgüt vasıtasıyla da sanayi, ticaret ve ziraat gibi alanlara millî bir 

karakter kazandırılarak, Türk milletinin tarihi ve gelenekleri ihya edilerek milletin yok 

olmaktan kurtarılmasıdır.126 Kendileri asker oluğu için resmen bir örgüt kurma 

girişiminde bulunamayacak olan Askerî Tıbbiye öğrencilerinin çağrısına bir grup aydın 

karşılık vermiş ve Haziran 1911’de Ağaoğlu’nun evinde yapılan toplantıda kurulacak 

olan örgütün adı ve nizamnamesi belirlenmiştir. Toplantıda Tıbbiyelileri temsilen gelen 

öğrencilerle birlikte Mehmet Emin, Ahmet Ferit, Mehmet Ali Tevfik, Emin Bülent, Fuat 

Sabit ve Yusuf Akçura hazır bulundu. Haziran 1911’de kurulan Türk Ocağı’nın resmî 

kuruluş tarihi Mart 1912’dir.  Mehmet Emin, Ahmet Ağaoğlu ve Fuat Sabit kurucu üye 

iken Ahmet Ferit, Yusuf Akçura, Mehmet Ali Tevfik ve Fuat Sabit Türk Ocağı’nın ilk 

yönetim kurulu üyesi idiler.127  

1912’de kurulan Türk Ocağı’nın yayın organı Türk Yurdu dergisi idi. Selanik’te 

faaliyet gösteren Genç Kalemler dergisi yazarlarından Ziya Gökalp’in 1912’de 

Selanik’in Osmanlı hakimiyetinden çıkmasıyla birlikte İstanbul’a gelerek Türk 

Ocağı’na katılması derginin yazar kadrosunu güçlendirdi.128  Bununla birlikte Gökalp’in 

İttihat ve Terakki üyesi olması Türkçülüğü partinin yarı resmi politikasına 

dönüştürmüştü.129 Birinci Dünya Savaşı sonrasında İttihat ve Terakkî üyeleriyle birlikte 

Türk Ocağı mensupları da takibata uğrayacaktır.130 

                                                           
126 Türk Ocağı’nın Nizamatına ilişkin belgeler için bkz. Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, s. 339-344. 
127 Akçura, Türk Yılı 1928, s. 467; Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, s. 434. 
128 Akçura, Türk Yılı 1928, s. 469-470. 
129 Toprak, Türkiye’de Popülizm, s. 87-88; Hanioğlu, “Türkçülük”, s. 553. 
130 Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, s. 433. 
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Türk milliyetçiliği 1908-1914 arası dönemde İslâmcı ve Osmanlıcı yaklaşımlarla 

mücadele etmek zorunda kaldı. İslâmcılar bir taraftan ümmet birliğini parçalayacağı 

endişesiyle diğer taraftan da Türkçülerin İslâm öncesi döneme öykünmeleri sebebiyle 

Türk milliyetçiliğine karşı çıkıyorlardı. Osmanlıcılar ise milliyetçiliği devletin siyasî 

birliğini parçalamakla suçluyorlardı.131 Ağaoğlu bu dönemde İslâmcı ve Türkçü 

yaklaşımları uzlaştırmaya çalışacaktır. Çalışmanın ikinci bölümü bu konuya ayrılmıştır. 

Malta’da bulunduğu yıllarda Üç Medeniyet adlı eserini kaleme alan ve Türk 

Yurdu başta olmak üzere birçok gazete ve dergiye yazılarını gönderen Ağaoğlu, 1921 

yılında İngiliz esir subayları ile Malta mahpuslarının karşılıklı serbest bırakılması 

yönünde yapılan bir anlaşma ile serbest kalır.132 Ağaoğlu’nun düşünceleri bu dönemde 

Mîsâk-ı millî sınırları içinde bir Türk birliği oluşturma üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Ankara’da Mustafa Kemal’in yanında milli mücadelenin içinde birçok görev alır ve 

daha sonra serbest Cumhuriyet Fırkası’nın oluşum aşamasında bulunur. Serbest piyasa 

ekonomisine geçilmesi gerektiği görüşünde olan Ağaoğlu kısa süre içinde partinin 

kapatılması ve ülke yönetiminde devletçilik ideolojisinin benimsenmesiyle siyaseti 

bırakarak İstanbul’a taşınır. 1933’de üniversite reformu ile görevinden alınmasına kadar 

Darülfünun’da hocalık yapar bir yandan da yayın hayatına devam eder. Çıkarttığı Akın 

gazetesi de hükümete sert eleştiriler yönettiği için bir sene sonra kapatılır. Son yıllarında 

nefes darlığı ve kalp rahatsızlıkları yaşamasına rağmen yazmaya devam eden Ağaoğlu 

19 Mayıs 1939’da ölümünden birkaç gün önce kardeşine son yazdığı yazıdan aldığı 

paranın çekmecede olduğunu ve ölürse cenaze masraflarını onunla karşılanmasını 

                                                           
131 Ülken, Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 210; Georgeon, Osmanlı Türk Modernleşmesi, s. 30. 
132 Ağaoğlu’nun Cumhuriyet Türkiyesi’ndeki siyasi düşünce ve faaliyetleri hakkında daha geniş bilgi için 

bkz. Shissler, İki İmparatorluk Arasında, 293-340; Sakal, Ağaoğlu Ahmet Bey, s. 38-63. 
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istediğini söylemiştir133. Ağaoğlu’nun cenazesi Feriköy Mezarlığı’na eşinin yanına 

defnedilmiştir.

                                                           
133 Ağaoğlu, Babamdan Hatıralar, s. 59. 



  

 
 

2. AHMET AĞAOĞLU’NUN MİLLİYETÇİLİK DÜŞÜNCESİNDE 

ERNEST RENAN’IN ETKİSİ 
 

Avrupa’da 1789 Fransız İhtilali sonrasında şekillenmeye başlayan modern devlet, 

geleneksel toplumların yerini almaya başladı. Modern devlet sınırları belirlenmiş toprak 

parçası üzerinde yaşayan halkın yine kendi seçtikleri yöneticilerle idare edilmesini 

öngörüyordu. Fakat yöneten ile yönetilen arasındaki kesin ayrımın ortadan kalkmasıyla 

birlikte devlet ve halk arasında kurulacak olan bağ için bir meşruiyet zemini 

gerekiyordu. Geleneksel toplumlarda yöneticiye sadakat, dinî telakkilerin belirlediği 

hiyerarşi ile sağlanırken modern devlet bunun yerine millet şuurunu yerleştirmeye 

çalıştı.134 Fransa ortak bir amaç etrafında birleşen topluluğu millet olarak 

tanımlıyordu.135 19. Yüzyıla gelindiğinde Almanya ve İtalya dillerine ve etnik 

kimliklerine yaptıkları vurguyla bu iki unsuru milleti oluşturan temel unsurlar olarak 

görüp ön plana çıkardılar.136 Almanya 1870’de Fransa’yı mağlup ederek dil ve ırka 

dayalı Alman birliği oluşturmayı başarmıştı. 1870’den Birinci Dünya Savaşı’na kadar 

geçen süre içerisinde Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı Makedonlar, Hırvatlar, 

Arnavutlar ve Araplar’da ortaya çıkan milliyetçilik hareketlerinin de hepsinin dayanak 

noktası dil ya da etnik unsur olmuştu.137 

Osmanlı İmparatorluğu’nu biraraya getiren halklar içinde milliyetçi duyguların 

en son oluştuğu kesim Türkler oldu. Osmanlı’da Müslüman kesim arasında İslâm

                                                           
134 E. J. Hobsbawm, Milletler ve Milliyetçilik, çev. Osman Akınhay (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1993), s. 

102-106; İnci Özkan Kerestecioğlu, “Milliyetçilik: Uyuyan Güzeli Uyandıran Prensten Frankeştayn 
Canavarına” , 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, haz. H. Birsen Örs (İstanbul: Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, 2010), s. 322.  

135 Hobsbawm, Milletler ve Milliyetçilik, s. 34. 
136 Hobsbawm, Milletler ve Milliyetçilik, s. 127-129. 
137 Kerestecioğlu, “Milliyetçilik: Uyuyan Güzel”, s. 339. Bu halklara Romenler, Sırplar, Bulgarlar, 

Karadağlar da eklenebilir. 
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 yüzyıllardır en etkili birleştirici unsurdu. Türk millî kimliğinin oluşturulması için bir 

meşruiyet zemini arandığı yıllarda Ağaoğlu bu arayışlara önemli katkılar yaparak 

Türklük ve İslâm’ı uzlaştırmaya çalışmış bir taraftan İslâm’ın Türklüğün temel 

unsurlarından biri olduğunu kanıtlamaya çalışırken diğer taraftan da Türklüğe yapılacak 

olan vurgunun İslâm’a güç kazandıracağını belirtmiştir.  

Birinci bölümde Ağaoğlu’nun Paris’te bulunduğu yıllarda Ernest Renan’ın 

derslerine katıldığını söylemiş ve Paris yıllarında Ağaoğlu’nda oluşan İran milliyetçiliği 

duruşunda Renan’ın etkisini kısaca inceleme konusu yapmıştık. Çalışmanın bu 

bölümünde ise yine Renan’ın din ve millet görüşü zemininde Ağaoğlu’nun Türkçülük 

ve İslâmcılık akımlarını nasıl yorumlayıp değerlendirdiği, Türk Yurdu’nda çıkan 

yazıları dikkate alınarak incelenecektir 

 

2.1. Renan’ın Millet Tanımı 

Renan 1882 yılında Sorbonne’da verdiği bir konferansta, bu dönemde ırk ve millet 

kavramlarının birbirine karıştığını, esasında Roma İmparatorluğu’ndan itibaren 

Avrupa’da siyasi birliklerin ırk esasına dayanarak oluşmadığını dile getirir ve Avrupa 

için Fransız tecrübesine dayanan yeni bir millet tanımı geliştirmeye çalışır. Roma 

İmparatorluğu’ndan önce Sparta ve Atina gibi küçük şehir devletlerinde insanlar 

hemen hemen aynı aileden geliyordu ve bu sebeple ırk, birinci derecede önemli bir 

unsurdu. Birbirinden farklı şehirler ve eyaletlerden oluşan Roma’da ise birleştirici 

unsur, ortak menfaat ve Hıristiyanlık olup bu tarihten itibaren ırk düşüncesi ortadan 

kalktı.138 Renan’a göre daha sonra Roma’yı istila eden Cermen kavimlerinin Yunan ve 

Latin kavimleriyle temasta bulunduktan kısa bir süre sonra Hıristiyanlığı kabul 

                                                           
138 Renan, Nutuklar ve Konferanslar, s. 109. 
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etmeleri ve kendi dillerini unutmaları milletin varlığının temel prensibini 

oluşturmuştur. Aynı dili konuşan ve aynı dine mensup insanlar ortak bir zeminde bir 

araya gelmişlerdi. Bununla birlikte bu kavimlerden Franklar, küçük bir azınlık 

olmalarına rağmen istila ettikleri bölgelere askerî üstünlüklerini kabul ettirerek kendi 

adlarını verdiler ve bölgenin hükümdarı oldular. Franklar’ın yönetimi altındaki 

Fransa’nın bütün sakinleri artık bir Fransız’dı ve halk arasında ırk farkı düşüncesi 

mevcut değildi.139 18. yüzyıla gelindiğinde ihtilalle ortadan kaldırılan Krallığın 

ardından milletin ayakta kalmasını daha önce oluşmuş olan bu milli şuurun açığa 

çıkması olarak yorumlayan Renan, Fransız tecrübesine dayalı bir millet tanımına 

varmıştır.140    

Renan’a göre millet, ortak bir geçmişe sahip olan ve bu miras üzerinde birlikte 

yaşama iradesi gösteren insanların oluşturduğu manevî bir varlıktır. Geçmişten kalan 

şan ve şerefi, başarılan büyük işleri idrak etmek, bugün de yeni başarılara birlikte 

ulaşmayı istemek millet olmanın ana şartıdır. Yaşanmış olan ortak acılar, hazlardan; 

yaslar zaferlerden daha fazla birleştiricidir.141 Hatırlanacak olan ortak acı ve hazların 

bulunmasının yanı sıra unutulması gerekenleri unutmak da milletin esasını oluşturur.  

Bir Fransız vatandaşının Burgon veya Vizigot olduğunu unutması bir milletin 

şekillenmesi için ne kadar önemli ise, Saint Barthelemy Katliamı’nı142 unutması da o 

derece önemlidir.143  

                                                           
139 Renan, Nutuklar ve Konferanslar, s. 100-103. 
140 Renan, Nutuklar ve Konferanslar, s. 105,107. 
141 Renan, Nutuklar ve Konferanslar, s. 120-121. 
142 Saint Barthelemy Katliamı, Fransa’da 1572’de kral IV. Henry’nin evlilik merasimine katılan Protestan 

liderlerinin Katolikler tarafından öldürmesi ile başlayan olayların ülke geneline yayılıp büyük bir 
Protestan katliamına dönüşmesi olayıdır. 

143 Renan, Nutuklar ve Konferanslar, s. 104-105. 
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Milleti ayakta tutan ilke, yani ortak geçmiş ve birlikte yaşama iradesi olmadıkça 

ırk, dil, din, ortak menfaat ve coğrafya gibi unsurlardan hiçbiri tek başına bir milletin 

oluşmasında yeterli değildir. Renan’a göre bu unsurlar, insanları birarada yaşamaya 

sevkedebileceği gibi onların kaynaşmasına engel de teşkil edebilirler. Farklı ırkları 

bünyesinde barındıran İsviçre’de bu unsurlar kaynaşarak bir millet oluşturabilmişken, 

Bohemya’da Çek ve Almanlar hiçbir zaman bir millet olamamışlardı144. Amerika 

Birleşik Devletleri ve İngiltere aynı dili konuştukları halde bir millet değildirler. Buna 

rağmen yine İsviçre’de birkaç dilin bulunması onların birlikte yaşama arzularına engel 

olmamıştır.  

Özellikle hanedanlığa bağlı yönetimlerin çözülmesiyle birlikte milletin bundan 

sonra hangi temele dayanacağı sorunu ortaya çıkmış ve bazı teorisyenler bu boşluğu 

ırka dayalı millet anlayışı ile doldurmaya çalışmışlardır. Bu teoriye dayanarak 

insanların kafatası ölçümüne göre tasnif edilmesi düşüncesini büyük bir hata olarak 

gören Renan, Avrupa’da siyasi oluşumların hiçbir zaman ırka dayalı oluşmadığını, 

yüzyıllar boyunca halkların kaynaşarak birbiri içine geçtiğini ve saf ırkın 

bulunmadığını belirtmiştir. Bu dönemde dil de bir ırk alameti olarak görüldüğü için, dil 

araştırmaları siyasi önem kazanmıştır. Renan, ırk ve dil araştırmalarının bilimsel 

mecrada devam etmesi ve siyasete alet edilmemesi gerektiği görüşündedir145.  

Din geçmiş topluluklar için birleştirici bir unsur olsa da artık bir devlet dininin 

olmaması, dini bu konuda etkisiz hale getirmiştir. Atina ve Amalfi gibi şehir 

devletlerinde devletin tanrısına tapmak vatandaş olmanın bir şartıydı. Oysa şimdi din 

                                                           
144 Renan, Nutuklar ve Konferanslar, s. 104, 106. 
145 Renan, Nutuklar ve Konferanslar, s. 108-116. 
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vicdanlardadır ve bir Fransız, İngiliz ve Alman olmak için Protestan veya Katolik 

olmaya gerek yoktur146.  

 

2.2.Ağaoğlu’nun Millet Tanımı 

Ağaoğlu 1915 yılında yayımlanan “Milli Cereyan” adlı yazısında, millet ve milliyet 

kavramlarını açıklar ve aralarındaki farka işaret eder: Irk, din ve dil milliyetin 

unsurlarıdır; fakat bir milletin oluşması için bu unsurların varlığı yeterli değildir.147 

Ağaoğlu’na göre, ırka dayalı millet nazariyeleri yaklaşık yarım asır önce hakim olmuş, 

fakat artık bu nazariyelerin bir hükmü kalmamıştır. Çünkü aynı ırka mensup 

toplulukların farklı milletleri oluşturduğu ortadadır. Din unsuru açısından da mevcut 

milletlere bakıldığında, yine aynı dine sahip insanların farklı milletler oluşturdukları 

görülür. Bu sebeple din de milletin ortaya çıkması için yeterli değildir. Dil ise insanlar 

arasında birliği sağlama konusunda diğer iki unsurdan daha güçlüdür. Fakat İngiltere ve 

Amerika örneğinde olduğu gibi aynı dili konuşmak millet olmanın esası değildir. 

Ağaoğlu bir milletin ancak dil, din ve ırk unsurlarından her birinin toplumu 

oluşturan insanların vicdanında uyumlu bir şekilde bir araya gelmesiyle teşekkül 

edeceği görüşündedir. “Zikrolunan anasır-ı teşkiliyenin ahengdar ve şuurlu bir surette 

imtizaç etmeleri lazımdır. Lisanda, dinde, anane-i ırkiyede şuur ve vicdan-ı millîde 

yaşamadıkça millet teessüs edemez.” Milletin oluşması için üzerinde uzlaşılmış ortak 

bir dil öncelikle önem arz etmektedir. Edebiyat, sanat, musikî, vasıtasıyla insanlarda 

oluşan ortak fikir, ortak duygu, ortak arzu milletin esasını teşkil eden millî şuurun 

oluşmasını sağlayacak ve böylece millet teşekkül etmiş olacaktır.  

                                                           
146 Renan, Nutuklar ve Konferanslar, s. 116-118. 
147 Ahmet Ağaoğlu, “Milli Cereyan”, Türk Yurdu 1914-1916, haz. Murat Şefkatli (Ankara: Tutibay 

Yayınları, 1999), s. 92-93. 
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Ağaoğlu bir başka yazısında milleti oluşturan esas unsurları sıralarken dili 

birinci sırada zikreder.148 Din, adet ve akidelerle birlikte ikinci sırada yer alırken üçüncü 

olarak da ortak tarih, ortak vatan ve ortak mukadderat vardır. Ağaoğlu milleti oluşturan 

bu unsurları Renan’ın millet tanımına yaptığı şu yorumdan çıkarır: 

Kavmiyet insanın ilk defa anne kucağında işitmiş olduğu ninnilerden, 
ilk defa dili açılarak söylemiş olduğu hecelerden, o uzun uzun aylarca 
heceleyerek telaffuzuna muvaffak olamadığı kelimelerden, 
dadılarından, dedelerinden, ihtiyar baba ve annelerinden bir telaş-ı 
müteheyyiç ile dinlemiş, öğrenmiş olduğu dualardan, efsanelerden, iki 
kere diz çökerek etmiş olduğu dualardan, ateşîn bir intizar ile 
bekleyerek geçirmiş olduğu bayramlardan, merbut olduğu muhîte 
mahsus adât ve itiyâdâttan, içinde büyümüş olduğu sokaklardan, 
oynamış olduğu oyunlardan, sıra üzerinde sürünmüş olduğu 
mekteplerden, muhitinin irae etmiş olduğu levhaların dimağın 
üzerinde bırakmış olduğu izlerden, ecdadının geçirmiş olduğu 
tarihten, kendisini muhitinde bulunan başka insanlara rabteden maddî 
ve manevî alakadan tahassül eder. 149 
 

Ağaoğlu’na göre din insanlar arasında manevî bir bağın oluşması için önemli bir 

unsurdur. Hatta millî bir dil, millî gelenekler, millî düşünce tarzı dinin bu birleştirici 

özelliği sayesinde teşekkül eder. “Din müşterek itikadat ibadat ve bilhassa müşterek 

ayinler ile müşkerek hislerin duyguların emellerin husulüne hizmet eder ve bu duygu ve 

emeller de yine bazı içtimai tahammür tecelliyatını mucip olur.”150 Bugün dünyada 

teşekkül etmiş milletlerin hepsinin oluşum aşamasında, insanlar arasında dinin yaptığı 

birleştirici etki söz konusudur. Fransa’da artık resmi bir din olmasa da, Katoliklik, 

                                                           
148 Ahmet Ağaoğlu, “Türk Alemi 6”, Türk Yurdu 1911-1912, haz. Murat Şefkatli (Ankara: 

TutibayYayınları, 1999), s. 162. 
149 Ağaoğlu, “Türk Alemi 6”, s. 161. Ağaoğlu, yaptığımız bu alıntıyı Renan’ın “Question de Nationalite” 

adlı metnine referans göstererek adı geçen yazıdan alınmış bir pasaj gibi takdim etmiştir. Fakat 
Renan’ın “Question de Nationalite” adlı bir yazısının olup olmadığı hakkında yaptığımız araştırmada bu 
başlıkta bir yazıya rastlayamadık (bkz. Hanri Girard et Hanri Moncel, Bibliographie Des Oeuvres de 
Ernest Renan, Paris: Presses Universitaires de France, 1923). Ayrıca bu pasaj, orijinal adı “Qu’est-ce 
qu’une nation?” olan “Millet Nedir?” adlı metnin ne Fransızca nüshasında ne de Türkçe çevirisinde 
mevcuttur. Bu alıntı muhtemelen Renan’ın “Qu’est-ce qu’une nation?” adlı metninde yaptığı millet 
tanımına Ağaoğlu’nun getirdiği yorumdur. Bu araştırmada söz konusu kaynağa ulaşmam konusunda 
yardımını esirgemeyen muhterem hocam Prof. Tahsin Görgün’e teşekkür ederim. 

150 Ahmet Ağaoğlu, İhtilal mi İnkılap mı (Ankara: Alaaddin Kral Basımevi, 1942), s. 47. 
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Yunanlılardan, Cermenlere kadar Fransa toprakları üzerinde birçok kavmi birleştiren 

esas etken olmuştur. Yani Katoliklik Fransız milletinin oluşumunda ilk maya görevi 

görmüştür.151  

Millet üzerine yaptığı tartışmalar gösteriyor ki Ağaoğlu, mensupları arasında 

ortak bir şuurun tesis etmiş olduğu toplulukların ancak bir millet olabileceğini 

söylemektedir. Ortak şuurun oluşması için de dil ve din en önemli vasıtalardır. Bununla 

birlikte ırkın da milletleri birbirinden ayrışmasında bir rolü vardır. Ancak bu, kafatası 

ölçümüne dayanan bir ayrışma olmayıp ortak bir dil ve dine sahip bir kavmin 

oluşturduğu ortak kültür sayesinde diğer bir kavimden ayrılmasıdır. Renan da Fransız 

milletinin oluşumunu anlatırken, Roma’yı istila eden Cermen kavimlerinin Roma’nın 

dini olan Hıristiyanlığı kabul etmeleri ve kendi dillerini unutarak Latince’yi 

kullanmaları sayesinde, yani ortak bir din ve dil üzerinde uzlaşmaları sonucunda 

Fransızlar’ın bir millet olabildiklerini söyler.152 Fransız milletinin oluşum sürecinde 

Hıristiyanlığı birleştirici bir unsur olarak gören Renan’a göre, Fransız İhtilali’nden 

sonra devlet yönetiminde dinin bir hükmü kalmamış, buna rağmen insanlar kendi 

kendini idare etme başarısını gösterebilmişlerdir. Bu da dinin millet oluşumundaki etkin 

rolünü ortaya koyar.153 Fakat artık oluşmuş bir Fransız milleti vardır; dil ve din millet 

için belirleyici özelliğini kaybetmiştir. Ortak bir geçmiş üzerinde, geleceği de kendi 

iradesiyle şekillendirme arzusunda olan insanlar milletin sürekliliğini sağlayacaklardır. 

Oysa Ağaoğlu’nun zikredilen yazılarını kaleme aldığı dönemde henüz bir Türk milleti 

oluşmamıştı. Bu sebeple Ağaoğlu bu dönemde dil ve dine birleştirici özelliklerinden 

dolayı daha fazla vurgu yapar.   

                                                           
151 Ağaoğlu, “Türk Alemi 6”, s. 162. 
152 Renan, Nutuklar ve Konferanslar, s. 101. 
153 Renan, Nutuklar ve Konferanslar, s. 105.  
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Buraya kadar Ağaoğlu’nda millet kavramının Renan’ın etkisiyle nasıl 

şekillendiğini ortaya koymaya çalıştık. Bundan sonra Ağaoğlu’nda oluşan bu fikri 

zemin temelinde Ağaoğlu’nun İslâmcı akımı Türkçülüğün yan unsuru olarak görmesi ve 

iki akımı uzlaştırma çabaları konu edilecektir. Bu bölümde Ağaoğlu’nun ilki 8 Kasım 

1911’de sonuncusu da 25 Temmuz 1912’de Türk Yurdu dergisinde sekiz bölüm halinde 

yayımlanan ve “Türk Alemi” olarak isimlendirdiği yazıları dikkate alınacaktır. 

 

2.3. Ağaoğlu’nun Türkçülük ve İslâmcılığı Uzlaştırma Çabaları   

Ağaoğlu öncelikle Balkanlar’dan Çin sınırına kadar uzanan coğrafyada yaşayan çok 

çeşitli Türk kavimlerinin parçalanmışlığının sebeplerini irdeler. Osmanlı Türkleri, 

Kafkasya Türkleri, Kazan Türkleri, Semerkand Türkleri, Kolça Türkleri gibi aralarında 

maddi ve manevi bir irtibat bulunmayan Türkler Ağaoğlu’na göre mezhepsel ve siyasi 

ayrılıklar ve özellikle bu ayrılıklara sebep olan Türk milleti şuurunun olmamasından 

dolayı parçalanmışlardır. İslâm alemi içinde mezhep ve tarikat ihtilafı ile ayrılığa 

düşmüş tek kavim Türkler’dir. Bu ayrılık Türkleri Türklük aleyhine başka kavimlerle 

ittifak noktasına kadar götürmüştür. Oysa Farslar ve Araplar arasında da farklı 

mezhepler bulunduğu halde onlar hiçbir zaman Arap ya da Fars olduklarını 

unutmamışlardır. Siyasî olarak ise Türkler Anadolu’ya yöneldikleri dönemden itibaren 

farklı siyasî oluşumların içinde olmuşlar ve birbirleriyle mücadele etmişlerdir. 

Cengizler, Timurlar, Safevîler hep birer Türk hükümranlıklarıydı. Ağaoğlu Almanlar’ın, 

Fransızlar’ın veya İngilizlerin de kendi içlerinde mücadele halinde oldukları dönemler 
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olduğunu fakat bu mücadelelere rağmen bir Fransızlık veya İngilizlik fikri etrafında 

birliklerini koruduklarını dile getirir.154 

Ağaoğlu’na göre Türkler siyasî ve mezhebî bölünmüşlüklerinin yanısıra bir 

başka medeniyetin etkisi altına girmeye meyyal bir kavimdir. İran medeniyeti ile irtibata 

geçtiklerinde kendi dillerini ve adetlerini unutarak Fars dilini kullanmaya başladılar. 

Yine Abbasilerden sonra İslâm medeniyetinin koruyuculuğunu üstlendiklerinde Arap ve 

Bizans geleneklerini kendi geleneklerinin üstünde gördüler. Öyle ki doğudaki Türkler 

Anadolu Türkleri’ne “Rum”, Anadolu’dakiler ise doğudakilere “Acem” diye hitap 

ediyorlardı. Türk kelimesi bir aşağılama ifadesi haline gelmişti. Edebiyatçıların, 

şairlerin, tarihçilerin Farsça ve Arapça yazdıklarını ve bu sebeple Türk dilinin 

unutulmaya yüz tuttuğunu dile getiren Ağaoğlu, bir kavmin ancak şairleri, edebiyatçıları 

ve fikir adamlarıyla yaşayabileceğini görüşündedir. Bu kişiler sayesinde insanlar 

arasında ortak bir ideal oluşur ve bu ideal doğrultusunda maddi ve manevi güçlerini 

birleştirecek hissiyat meydana gelir.155  

Ağaoğlu Türkler’in tarih boyunca içinde bulundukları bütün bu 

parçalanmışlıklarına rağmen gelecek için ümitsiz değildir. 20. yüzyılın sonlarına doğru 

gerek Osmanlı gerekse Rusya Türkleri arasında Türk edebiyatı ve basını önemli 

aşamalar katetmiştir. Osmanlılar’dan Abdülhak Hamit, Mehmet Emin, Tevfik Fikret, 

Ahmet Hikmet, Cenap Şahabettin gibi batı edebiyatı ile yarışacak yazarlar yetişirken, 

Rusya Türkleri arasında İsmail Gaspıralı, Hüseyinzade Ali, Ayaz İshakî, Fatih Kerimî 

edebiyat ve basın alanında önemli isimler olmuşlardır. Bununla birlikte Osmanlı’da 

çıkan birçok gezete ve derginin yanısıra 1905 sonrasında Kırım’da, Kafkasya’da, 
                                                           
154 Ahmet Ağaoğlu, “Türk Alemi 1”, Türk Yurdu 1911-1912, haz. Murat Şefkatli (Ankara: 

TutibayYayınları, 1999), s. 15-16; Ahmet Ağaoğlu, “Türk Alemi 2”,  Türk Yurdu 1911-1912, haz. 
Murat Şefkatli (Ankara: TutibayYayınları, 1999), s. 30. 

155 Ağaoğlu, “Türk Alemi 1”, s. 17 
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Kazan’da Türk lehçeleriyle birçok gezete ve dergi yayımlanmış ve bu yayınlar sosyal, 

siyasî ve iktisadî içerikleriyle Avrupa basını seviyesine gelmişlerdi.156  

Ağaoğlu iki asırdan beri Batı karşısında gerileyen İslâm toplumlarının 

toparlanmalarında Türklerin öncü rolü oynayacağı kanaatindedir. Mısır’da, Araplar’ın 

yaşadığı coğrafyada ve Asya’da Müslüman liderler, İslâm topraklarının birer birer 

Avrupa devletlerinin idaresi altına girmesini yalnızca Müslümanlar arasında başgösteren 

ahlakî yozlaşmaya bağlıyorlardı.157 Dini hükümlerin iyi anlaşılamamasından 

kaynaklanan bu ahlakî bozukluk şerî kanunların zamana göre yeniden yorumlanmasıyla 

giderilebilirdi. Ağaoğlu’na göre bu yenilik fikri oldukça önemliydi. Fakat sorun 

yalnızca ahlakî yozlaşma değil başta bilim ve teknoloji olmak üzere hayatın her 

alanında Batı’nın geldiği seviyeyenin idrak edilememiş olmasıdır. Ağaoğlu bütün İslâm 

alemi içinde Müslümanların içinde bulundukları durumu ilk defa etraflıca ele alıp 

çözüm yolları gösteren şahsın bir Türk olan Cemalettin Afganî olduğunu söyler. Afganî, 

İslâmın ilk dönemlerinde Müslümanlar’ın bilime ve yeniliğe açık olduklarını, 

Avrupa’nın şu anda sahip olduğu siyasî ve sosyal teşkilatın İslâmın özünde mevcut 

olduğunu fakat daha sonra ortaya çıkan baskıcı yönetimlerle birlikte insanların cahil 

bırakıldıklarını ve bu sebeple birçok hurafe ve bidatin İslâm’ın içine girdiğini söyler. 

Bundan sonra Müslümanlar’ın eski güçlerini tekrar kazanabilmeleri için yapılması 

gereken İslâmın özüne dönmektir. Ağaoğlu’na göre Afganî’nin başlattığı bu fikrî akım 

kısa zaman içinde bütün İslâm toplumlarında olduğu gibi Rusya Müslümanları ve 

Osmanlı aydınları arasında da ilgi gördü. Amaç Müslümanlar’ın içinde bulunduğu 

durumdan kurtulmaları için “Ulum ve fünûn-ı garbiyye ile mücehhez, ahlak ve şemâil-i 
                                                           
156 Ağaoğlu, “Türk Alemi 2”, s. 31. 
157 Ahmet Ağaoğlu, “Türk Alemi 3”, Türk Yurdu 1911-1912, haz. Murat Şefkatli (Ankara: 

TutibayYayınları, 1999), s. 47. Afrika ve Arabistan’da Senûsîler ve Vehhâbîler, Asya’da Şeyhîler, 
Kerim Hânîler ve Bâbîler. 
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İslâmiyye ile müsellah olarak eski İslâmiyeti ihya etmek” ti.158 İslâm, Türk, Arap, Fars, 

Hindî, Çerkes, Kürt, Arnavut bütün Müslümanlar arasında bir üst kimlikti ve İslâm 

medeniyetinin ihya edilmesiyle birlik yeniden sağlanabilirdi.159 

Ağaoğlu, bu dönemde İslâmî akımın yanısıra Fransız İhtilali ile birlikte yayılan 

Milliyetçilik’in etkisiyle Türkçülük fikrinin de ortaya çıktığını ifade eder.160 Türkçü 

fikirler Türkler’in bulunduğu bütün coğrafyalarda az çok kendini göstermiş olsa da 

Rusya Türkleri arasında daha kuvvetli bir şekilde ortaya çıkmıştır. Kafkasaya, Kırım, 

Kazan gibi bölgelerde yeni nesil aydın kesimin gazete ve dergi faaliyetleriyle, açtıkları 

modern okullarla Türklük fikrini yerleştirme çabaları, oldukça gelişmiş bir Türk basını 

ve edebiyatının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ağaoğlu bundan bir on sene kadar önce 

Türklük adına hiçbir şey bulunmayan Azerbaycan’da bugün şehir ve köylerin büyük bir 

çoğunluğunda Türk dilinde derslerin verildiği birçok okulun mevcut olduğunu söyler. 

Rusya gibi Osmanlı’da da taraftar bulan Türkçülüğün hedefi Türkler’in cehaletinin 

önüne geçmek, Türk’ün ne olduğunu onlara anlatmak, kendi mevcudiyetlerini 

koruyabilmeleri için Türk ırkına ait ortak fikir ve hissiyat oluşmasını sağlayarak onları 

daha ileri bir seviyeye gelmeleri için çalışmaya sevketmektir.161  

Ağaoğlu, İslâm medeniyetinin ihya edilmesini amaç edinen İslâmcılar ile 

Türklere ait gelenek, görenek ve yaşam tarzı ile şekillenmiş bir Türk kültürünün 

varlığını ispata çalışan Türkçüler arasında bir uyum sağlanabileceği kanaatindedir. 

İslâmcılar’a göre Türkçülük, daha geniş anlamda Milliyetçilik, Müslümanlar arasında 

İslâm dininin tesis etmiş olduğu birliği yıkıcı bir özelliğe sahiptir. Oysa Ağaoğlu’na 

                                                           
158 Ağaoğlu, “Türk Alemi 3”, s. 48. 
159 Ahmet Ağaoğlu, “Türk Alemi 5”, Türk Yurdu 1911-1912, haz. Murat Şefkatli (Ankara: 

TutibayYayınları, 1999), s. 112. 
160 Ağaoğlu, “Türk Alemi 4”, s. 80. 
161 Ağaoğlu, “Türk Alemi 4”, s. 82.  
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göre İslâm toplumları arasında zaten hiçbir zaman bir birlik sağlanamıştır. İslâm, her ne 

kadar kendisine tabi olanlar arasındaki ayrılıkları bertaraf etmeyi hedeflese de 

Müslümanlar arasındaki kavmî eğilimleri hiçbir zaman önleyememiştir: “Eğer bugün 

Farslar’ın kısm-ı azamında Şiîlik, Hindîler’de bilhassa İsmailiye Tarikatı ve diğer 

akvam-ı muhtelife arasında da mezahib-i erbaadan yalnız birisi takip ediliyorsa buna 

tesadüfî bir hadise olarak bakılmamalıdır.” İslâm’ı kabul eden her topluluk İslâm’ın 

temel esaslarını muhafaza etmekle beraber onu kendi yaşam tarzlarıyla şekillendirmiştir. 

Ağaoğlu’na göre bu durum menfi bir durum değildir. İslâm, bu esnek yapısı sayesinde 

çok geniş coğrafyalarda, farklı topluluklar içinde kabul görmüştür.162 Bununla birlikte 

İslâmiyet, soy esasına dayanan Asabiyeti, birliğini tehdit eden unsur olarak görmüş ve 

bunu yasaklamıştır. İslâm, içine doğduğu Araplar arasında yerleşik bir kültür olan 

Asabiyetin yerine bütün Araplar’ı birleştirecek olan milli şuurun tesisini amaç 

edinmişti.  Ağaoğlu yalnızca bir ailenin etrafında kümelenen ve yalnızca o ailenin 

menfaati için çalışmayı hedefleyen Asabiyetin, Milliyetçilikle karıştırılmaması 

gerektiğini söyler. Milli duygular insanları çok daha geniş, manevî bir kitleye dahil 

eder.163 Çok çeşitli kavimlerin bir araya gelmesinden teşekkül eden İslâmiyet, bu 

kavimlerin gücü nispetinde ayakta kalacaktır: “Akvam-ı İslâmiyye ne kadar kavî ve 

metin olursa İslâmiyet’in heyet-i umumiyesi de aynı nispette kuvvet ve metanet 

kesbeder. Kavmiyete hizmet etmek filhakika İslâmiyet’e hizmet etmek demektir.”164 

İslâm’ın özünde, Milliyetçiliğe karşı bir tavır bulunmadığını ifade eden Ağaoğlu, 

Türk Milliyetçiliği’nin de İslâm’dan ayrılamayacağı görüşündedir. Türk milleti, onu 

oluşturan unsurların, yani dilinin, tarihinin, kendine özgü sosyal, siyasî, iktisadi 
                                                           
162 Ağaoğlu, “Türk Alemi 5”, s. 112.  
163 Ahmet Ağaoğlu, “İslam’da Dava-yı Milliyet”, Türk Yurdu 1913-1914, haz. Murat Şefkatli (Ankara: 

TutibayYayınları, 1999), s. 374, 376. 
164 Ağaoğlu, “Türk Alemi 5”, s.113. 
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teşkilatlanmasının, geleneklerinin, türkülerinin, efsanelerinin, ortak ideallerinin 

incelenip açığa çıkarılmasıyla var olacaktır. Ağaoğlu’na göre bu unsurların hiçbiri İslâm 

dininden bağımsız değildir: “Türk hayatına ait bir esas yoktur ki, İslâmiyet’in taht-ı 

tesirinde bulunmamış olsun, İslâmiyet’le derin tebdilâta uğratılmamış bulunsun! Nereye 

çevirilsek İslâmiyet’in koyu bir izini bulacağız.”165 Çünkü İslâm’ın doğuşundan iki asır 

sonra kendi istek ve arzularıyla Müslüman olan Türkler, bu tarihten itibaren İslâmiyet’in 

bir taraftan koruyuculuğunu üstlenmişler diğer taraftan da yayılması için mücadele 

etmişlerdir. Bu süre zarfında Türkler’in bütün İslâmî unsurları içselleştirdiklerini 

söyleyen Ağaoğlu’na göre İslâm artık Türkler için millî bir din haline gelmiştir. Bu 

sebeple Türkçüler, Türk Milletine millî bir ruh veren İslâm dinini inkar edemezler.166 

Ağaoğlu’nun, İslâm’ın Türk Milleti’nin oluşumunda yapıcı bir işlev göreceğini 

belirtirken kastettiği İslâm, her türlü dogmadan arındırılmış bir dindir.167 Ağaoğlu’na 

göre dinin inanç esasları sabittir, zaman ve mekan bu esasları değiştiremez. Dinin 

değişen yönü siyasî ve sosyal kısmıdır. Fakat bir dini kabul eden farklı kavimlerin örf 

ve adetlerinin o dinin içine yavaş yavaş girmesi ve bunların bir zaman sonra dinî bir 

inanç gibi telakkî edilmeye başlamasıyla din, zaman karşısında kendisini yenileyemez 

hale gelir. Yeni sorunların karşısında çözümler üretemez olur. Ağaoğlu İslâm dininin de 

bu şekilde bir hurafeler yığınına dönüştüğü görüşündedir. Öncelikle İran’ın İslâm’ı 

kabul etmesiyle birlikte eski İran kültürüne ait ve İslâma aykırı pek çok adet İslâm’a 

girdi. Daha sonra Suriye, Mısır ve Bizans’ın da Müslüman olması farklı kültürlerin 

inançlarının, siyasi anlayışlarının, hukuklarının, örflerinin, İslâm’a dahil edilmesine 

sebep oldu. Asıl amacı Müslümanlar arasında birliği sağlamak olan İslâm, bir taraftan 
                                                           
165 Ağaoğlu, “Türk Alemi 6”, s.163. 
166 Ağaoğlu, “Türk Alemi 6”, s.162-163. 
167 Ahmet Ağaoğlu, “Türk Alemi 7”, Türk Yurdu 1911-1912, haz. Murat Şefkatli (Ankara: 

TutibayYayınları, 1999), s.  234. 
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ahlakî, siyasî, fikrî, itikadî olarak parçalandığı gibi diğer taraftan da dinin özünden 

uzaklaşıldığı için zamanın getirdiği değişikliklere uyum sağlayamadı.168 Türkler’in de 

içinde bulundukları parçalanmışlıklarının sebebi olarak farklı fırkalar ve tarikatlara 

bölünmelerini gören Ağaoğlu bir Türk birliğinin, yeniden ve doğru bir şekilde 

anlaşılacak olan İslâm’la gerçekleşeceği kanaatindedir.169  

Ağaoğlu, din hakkındaki görüşlerini 1921 yılında kaleme alacağı Üç Medeniyet 

adlı eserinde daha net ifade edecektir. Ona göre din, vicdanî bir olgu olup yaratan ile kul 

arasındaki manevi bağın düzenleyicisidir. Fakat Müslümanlar sosyal, siyasî, iktisadî 

ilişkilerinin bütününde ortaya koydukları prensipleri dinî bir inanç olarak telakkî 

etmişlerdir.170 Oysa gerçek bir müslümanın yapması gereken öncelikle zamanın ruhunu 

idrak etmek ve daha sonra dinin esaslarını, sonradan dinin içine katılan teferruattan 

ayırıp esasları zamanın ruhuna uygun hale getirmektir.171  

Din kul ile Allah’ın arasını düzenleyen bir prensipler sisteminden 
ibarettir. O halde dinin konusunu yalnız inanışlarla ibadetlere ait 
hususlar teşkil eder. Bunun dışında her ne varsa, dine tesadufi olarak 
girmiştir. Din asıl konusu olan maddelerin dışında şeylerden 
bahsetmişse sırf tesadüf olarak ve bir mecburiyet dolayısıyla böyle 
yapmıştır. Fakat maksat o değildir. Gerçek maksat inanışlarla 
ibadetlerden ibarettir.(…) İslâmiyetin başlangıcından bu güne kadar 
Tanrı birliğine ait ayetler aleyhine hiçbir değişiklik olmamıştır. 
Halbuki dünya işlerine ait ne kadar hükümsüz bırakılmış ayetler 
vardır.172 

 
İslâm dinine girmiş hurafelerin, efsanelerin, batıl inaçların insanların ilahî 

hakikati hissetmelerine engel olduğunu düşünen Ağaoğlu bu duruma sebep olarak 

ulemayı gösterir. Bir kısım ulema dinin, hikmet ve felsefe tarafıyla uğraşır ki bunlar 

                                                           
168 Ağaoğlu, “Türk Alemi 7”, s. 235-236. 
169 Ahmet Ağaoğlu, “Türk Alemi 8”, Türk Yurdu 1911-1912, haz. Murat Şefkatli (Ankara: 

TutibayYayınları, 1999), s.  298. 
170 Ağaoğlu, Üç Medeniyet , s. 19. 
171 Ağaoğlu, Üç Medeniyet, s. 61. 
172 Ağaoğlu, Üç Medeniyet, s. 39. 
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yüksek tabaka ulema olup Müslümanlar’ın sorunlarına çözüm üretmekten uzaktırlar. Bir 

başka kısım ulema ise teferruatın ve cüzilerin içinde boğulduklarından dolayı 

Müslümanlar, dinin esaslarını idrak edemez hale gelmişlerdir. İnsanlar İslâm’ın esasları 

yerine bir takım batıl inançlara bel bağlamışlardır. Ağaoğlu’na göre bu durum insanları 

“manen, maddeten, ferden ve ictimaen” bitirmektedir. Yapılması gereken Müslümanlara 

rehberlik edecek olan din adamlarının ciddi bir eğitimden sürecinden geçirilmesidir. 

Ağaoğlu bu şekilde oluşturulacak olan yeni ulema zümresinin Türklük’ün ihyası ve 

birliği için önemli bir etken olacağı görüşündedir.173   

 

  

                                                           
173 Ağaoğlu, “Türk Alemi 8”, s. 298-299. 
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SONUÇ 

 

Ahmet Ağaoğlu yazdığı yazılarla ve içinde bulunduğu faaliyetlerle yaşadığı 

coğrafyalardaki İslam toplumlarının sorunlarına çözümler aramış ve bu çabalarıyla, bir 

Rusya Müslümanı olmasına rağmen 20. Yüzyıl Osmanlı düşünce dünyası içinde önemli 

bir yer işgal etmiştir. Ağaoğlu’na göre İslam toplumlarının ve kurumlarının zamanın 

şartlarına ayak uydurabilmeleri ve eski canlılığını yeniden kazanabilmeleri için özgür 

bireylerin oluşturulmaları gerekir. Bu anlamda Ağaoğlu bireyin özgürlüğünün önündeki 

her türlü dinsel, toplumsal, hukukî ya da kültürel baskıları kaldırmak için çaba harcadı. 

Rus işgali altındaki Kafkasya’da doğması ve ilk gençlik yıllarını burada 

geçirmesi ileriki yıllarda hukukî despotizme karşı oluşacak olan tavrında ilk etkiyi 

yapmıştır. Fransa dönüşünde Müslümanlar’ın Ruslar karşısında haklarının 

iyileştirilmesi için siyasî düzeyde oldukça yoğun faaliyetlerde bulunmuştur. Yine 

Osmanlı İmparatorluğuna iltica ettiği dönemde Abdülhamit döneminin istibdadına karşı 

anayasal yönetim arzusunda olan ve bunu hayata geçiren İttihatçılarla birlikte hareket 

etmesinin altında yatan sebep bir ülkenin kalkınmasında bireyin her türlü bağlardan 

kurtulması gerektiği görüşünde olmasıdır. Ağaoğlu için dinsel despotizm de bireyin her 

türlü kapasitesini sınırlayan bir güçtür. Kafkasya’da klasik eğitim sistemini eleştirip 

modern eğitim kurumlarını destekleyerek bu gücün etkisini kırmayı hedefler. 

Ağaoğlu’na göre İslam ilk dönemlerde hiçbir şekilde bireyin özgürlüğünü kısıtlayacak 

bir tavır içinde olmamıştır. Bu aşamada yapılması gereken İslam’ı bu ilk 

dönemlerindeki anlayışla tekrar yorumlamaktır. 

Ağaoğlu’nun Paris’te İran Milliyetçisi, Kafkasya’da ve Osmanlı’da Türk 

Milliyetçisi tavrı göstermesi bir çelişki olarak görünebilir. Fakat Ağaoğlu iç ve dış 
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tehditler karşısında millet bilinci gelişmiş toplumların çok daha dirençli olacağı ve bir 

milletin ancak ortak bir kültür üzerine inşa edilebileceği görüşündeydi. Paris’te Hint-

Avrupa kültürünün üstünlüğüne vurgu yapan ve İran’ı da bu kültür içinde değerlerdiren 

hocalarının da etkisiyle güçlü ve köklü bir Şii kültürünü yeni bir millet oluşturmak için 

uygun ve hazır bir zemin olarak gördü. Kafkasya’ya döndüğünde ise Rusya 

Müslümanları arasında bir Türk Milli kimliği uyanmaya başlamıştı. Bölgede İran 

nüfuzu azalmıştı. Bu sebeple yine millet oluşturma firki temelinde Türk kimliği 

üzerinde yoğunlaştı. Şiî-Sünnî bölünmüşlüğünü Türk kimliğinin oluşmasının önünde 

engel olarak gördü ve bunu bertaraf etmek için çaba gösterdi.     

Ağaoğlu Milliyetçilik düşüncesinde Renan’ın, Fransızlar’ın milet olma 

tecrübesine dayanarak yaptığı millet tanımını esas almış ve bir Türk Milleti oluşturma 

teorilerini bu esas üzerine temellendirmiştir. Ortak bir geçmiş üzerinde geleceği birlikte 

şekillendirme iradesini göstermek olan bu esas, Cumhuriyet dönemine kadar Rusya ve 

Osmanlı’daki Türkler’i, oluşturulacak olan ortak bir kültürde birleştirmeye gayret etmiş 

dini, bu kültürün oluşmasında araç olarak kullanmıştır. Ağaoğlu’nun ileriki yıllarda Üç 

Medeniyet adlı eserinde dine yaptığı vurgunun azalmasını yine Fransa’nın millet olma 

tecrübesine dayandırabiliriz. Yani milleti oluşturacak ortak bir zemin teşkil ettikten dil 

ve din gibi unsurların artık bir önemi kalmamıştır.  
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