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Özet: Azerbaycan göçmen edebiyatının Ali Bey Hüseyinzade, Ahmet Ağaoğlu,Mehmet Emin Re-
sulzade, Ahmet Caferoğlu, Mirza Bala Mehmetzade, Abdülvahap Yurtsever, Ali Merdan Topçu-
başev, Ceyhun Hacıbeyli, Mehmet Ali Resuloğlu, Abbaskulu Kazımzade, Hüseyin Baykara, Sü-
leyman Tekiner, Kerim _der, Hilal Münşi, Mustafa Hakkı Türkekul ve diğer temsilcileri bir şe-
kilde milli kültürel mirasın tetkiki ve tebliği ile meşgul olmuşlardır. Ali Bey Hüseyinzade, Tür-
kiye’de yüksek öğrenim gördüğü dönemde gittikçe daha çok siyasete bağlanmış ve çok geçme-
den İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin faal üyelerinden biri haline gelmiştir. Görüşleriyle Türkçü-
lük görüşlerini etkilemiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkçülük, II. Meşrutiyet, Azerbeycan, Osmanlı

Ali Bey Hüseyinzade’s World of Notions

Abstract: Ali Bey Hüseyinzade, Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Emin Resulzade, Ahmet Caferoğlu, Mirza Bala
Mehmetzade, Abdülvahap Yurtsever, Ali Merdan Topçubaşev, Ceyhun Hacıbeyli, Mehmet Ali Resuloğ-
lu, Abbaskulu Kazımzade, Hüseyin Baykara, Süleyman Tekiner, Kerim _der, Hilal Münşi, Mustafa Hak-
kı Türkekul and the other representatives of Azerbaijani migrant literature dealt with the observation and
the declaration of the national cultural heritage. Ali Bey Hüseyinzade was gradually occupied with poli-
tics when he was attending higher education in Turkey and before long he became one of the active mem-
bers of Committee of Union and Progress. He affected the views of Turkism with his views.
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Azer bay can göç men ede bi ya tı nın Ali Bey Hü se yin za de, Ah met
Ağaoğlu, Meh met Emin Re sul za de, Ah met Ca feroğlu, Mir za Ba la

Meh met za de, Ab dül va hap Yurtsever, Ali Mer dan Topçu başev, Ceyhun
Ha cı bey li, Meh met Ali Re suloğlu, Ab bas ku lu Ka zım za de, Hü se yin Bay ka -
ra, Süleyman Te ki ner, Ke rim Oder, Hi lal Münşi, Mus ta fa Hak kı Tür ke kul
ve di ğer tem sil ci le ri bir şe kil de mil li kül tü rel mi ra sın tet ki ki ve teb li ği ile
meş gul olmuş lar dır.

XX. yüz yıl Azer bay can mu ha ce re ti nin ün lü şah si yet le rin den bi ri olan Ali
Bey Hü se yin za de’nin (1864-1940) ya ra tı cı lı ğı nın otuz yıl dan faz la bir sü re si
Tür ki ye’de mu ha ce ret te geç miş tir.

1864 yı lı nın şu bat ayı nın yir mi dör dün de Azer bay can’ın Sal yan il çe sin de
doğan Ali Bey, ba ba sı Tif lis’te ki Kaf kas ya Ru ha ni İda re si’nin al tı sı nıf lı oku -
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lu na öğ ret men ta yin olun du ğu için ço cuk ken Tif lis’e göç müş, ilk tah si li ni bu
şe hir de al mış tır. Ba ba sı nın ölü mün den sonra Ali Bey Kaf kas ya şeyhü lis la mı
olan de de si Ahund Ah met Sal ya ni’nin hi ma ye sin de yaşa mış ve bü yü müş tür.
Şeyhin Tif lis’in bir çok ya zar ve ay dın la rıy la, özel lik le Mir za Fet ha li Ahund -
za de ile dostluk iliş ki si genç Ali Bey’in dün ya gö rüşü nün bi çim len me sin de
önem li rol oyna mış tır.

Ali Bey Hü se yin za de Tif lis Gim naz ya sı’nda oku du ğu 1875-1885 yıl la rın -
da Rus, Fars ve Arap dil le ri ne va kıf ol muş, ken di sin de ta rih, fel se fe ve ede -
bi ya ta karşı bü yük me rak uyan mış tır. Tif lis Gim naz ya sı’nı bi tir dik ten sonra
Pe ters burg Üni ver si te si’nin fi zik-ma te ma tik bö lü mü ne da hil olan Ali Bey
üni ver si te de ki tah sil yıl la rın da vak ti nin ço ğu nu Şark Fa kül te si’nde bi lim sel
tar tış ma la rı din le mek le ge çir miş tir. An cak o, öz gür düşün ce ye yö ne lik gi de -
rek güç le nen bas kı lar ne de niy le Pe ters burg Üniversitesi’ni ya rı da bı ra ka rak
Tür ki ye’ye git miş, İs tan bul Da rül fü nu nu’nun As ke ri Tıp Fa kül te si’ni yüz -
başı rüt be siy le bi tir miş tir.

Ali Bey Hü se yin za de’nin öğ ren ci lik yıl la rı nı ha tır la yan Yu suf Ak çu ra
kay de di yor du ki, onun tıp mek te bi ne ge lişi ta ze ve hoş bir Av ru pa ha va sı nın
es me si gi bi oldu. Anadolu ve Rumeli’nin uzak ve geri kal mış vi la yet le rin den
gel miş öğ ren ci ler ara sın da Ali Bey bir “şi mal fec ri” gi bi par lı yor du. Sonra la -
rı mes lek ar ka daşı olan Ab dul lah Cev det onun hak kın da şöy le ya zı yor du:
“Ali Bey sa kit, dai ma düşü nen mü te fek kir ha liy le, akıl lı öğüt le riy le bir pey -
gam ber te si ri bı rak tı. Evet, o, bir Re sul’ul-hakk idi.”

Hü se yin za de’nin eser le ri nin önem li bir kıs mı nı şi ir ler, ter cü me ler, ede bi
ve eleş ti rel ya zı lar oluş tu ru yor. Türk lü ğün dra mı nı poetik bir üs lup la di le
ge tir di ği “Hal-i Va tan” şi i ri Azer bay can şi ir sa na tı nın ben ze ri olma yan ör -
nek le rin den bi ri dir. 

Ali Bey Hü se yin za de “Si fi lis”, Nenter’den çe vir di ği “Ve ba ve Mikrobu”
(Mehmet Re fi ile bir lik te) gi bi tıb ba da ir ki tap lar ya zıp ya yın lat sa da, da ha
çok ede bi yat, fel se fe ve gü zel sa nat lar la il gi len miş; ga ze te ya zı la rı, ede bi
eser ler ka le me al mış ve şi ir çe vi ri le ri yap mış tır. Onun bu de vir çe vi ri le ri içe -
ri sin de Ra ma zan Bah çe si mec mu asın da ya yım lan mış Fri ed rich Bodenstedt’in
Ömer Hay yam ko nu sun da ki ese ri, Hay yam’ın bir kaç ru bai si, Ma lu mat mec -
mu asın da ya yın lan mış Go et he’nin Fa ust tra ged ya sın dan bir par ça, H.
Heine’nin bir şi i ri, Ka hi re’de ki Türk ga ze te sin de ya yım la nan Derja vin’in şi -
ir le ri, İr ti ka ga ze te sin de İn gi liz şa i ri John Milton’ın Yi ti ril miş Cen net ad lı ese -
rin den tef ri ka lar özel bir yer tut mak ta dır. Ali Bey’in özel lik le Go et he’nin Fa -
ust’un dan çevir di ği: 

“En zar-i şe ba bim de be di dar olan ey zill,
Ey zill-i tu lu at oluyorsan yi ne peyda!”
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mıs ra la rı ile baş la yan par ça la rı, di li nin ağır lı ğı na rağ men, ede bi çev re le rin
cid di il gi si ne maz har ol muş tur. Te sa dü fi de ğil dir ki, Azer bay can be dii ter cü -
me ta ri hi ko nu sun da ki araş tır ma lar da bu gün de Ali Bey’in adı şu ve ya bu şe -
kil de ha tır lan mak ta dır. 

Ali Bey Hü se yin za de, Tür ki ye’de yük sek öğ re nim gör dü ğü dö nem de git -
tik çe da ha çok si ya se te bağ lan mış ve çok geç me den İt ti hat ve Te rak ki Ce mi -
ye ti’nin fa al üye le rin den bi ri ha li ne gelmiş tir. 1903 yı lın da Azer bay can’a dö -
nen ya zar iki yıl sonra Ah met Ağaoğlu ile bir lik te Ha yat ga ze te si nin redak -
tör lü ğü nü üst len miş tir. Ali Bey Hü se yin za de üze ri ne araş tır ma lar ya pan
Prof. Aziz Mi rah medov onun bu dö nem eser le ri ni şöy le de ğer len dir mek te -
dir: “Şi ir ler, kı sa hi ka ye ler, il mi, ede bi, ten ki di, si ya si-pub li sist, bib liyogra fik
ma ka le ler, polemik ya zı la rı, il mi-ta ri hi me tin ler, ik ti bas ve ter cü me ler, ulus -
la ra ra sı özet ler, ha ber ler, mat bu at özet le ri -onun eser le ri ni yaz dı ğı esas janr -
lar bun lar idi. Ya ra tı cı lık metodu ci he tin den roman tik olsa da, dev rin sem bo -
lizm, dekadentizm, empresyonizm gi bi deb de (mo da) olan metod ve üs lup -
la rı na da ya ban cı de ğil di.” (2, s. 69). 

Ali Bey Hü se yin za de’nin baş ya za rı ol du ğu Fü yû zat der gi si “Türk leş -
mek, İs lâm laş mak, çağ daş laş mak” ide ali ni sa vu nu yor du. Der gi Türk dün -
ya sı nı bir ara ya gel me ye, Tu ran ide ali ni öne çı kar ma ya ça ğı rı yor, yüz ler ce
yıl Rus İm pa ra tor lu ğu’nun iş ga li al tın da yaşa yan Azer bay can’da Türk çü -
lük gö rüş le ri ni yay ma ya ve Azer bay can Türk le ri ni ken di ta ri hî, ede bi ya tı
ve kül tü rü ile ta nış tır ma ya ça lışı yor du. Der gi nin ku ru cu he ye ti ni Ali Bey
Hü se yin za de, Kı rım Tür kü Ha san Sab ri Ay va zov ve Ha lit Hür rem Sab ri -
bey za de vb. oluş tur mak ta idi ler. Azer bay can ede bi ya tı nın Ha san Bey Zer -
da bi, Meh med Ha di, Ab dul lah Sa ik, Ab dul lah Sur, Mir za Elek ber Sa bir,
Ab bas Seh het vs. gi bi ta nın mış si ma la rı nın eser le ri de Fü yu zat’ta ya yın la -
nı yor du. Bu dö nem de Hü se yin za de’nin A.P. Çe hov’un Kı lıf lı Adam ese ri ne
ik ti bas ola rak yaz dı ğı “Ab di Gı la fi” baş lık lı ya zı sı edi bin ya ra tı cı lı ğın da
özel bir yer tut mak ta dır. 

Ali Bey Hü se yin za de’nin “Türk ler Kim dir ve Kim ler den İba ret tir?”,
“Türk Di li nin Va zi fe-yi Me de niy ye si”, “Ne cat Mu hab bet te dir”, “Si ya set-i
Fü ru set” vs. gi bi eser le rin de Türk çü lük idea li ta ri hî ve teo rik açık la ma sı nı
bul muş tur. Hü se yin za de ma ne vi ve si ya si bir li ğin ger çek leş me yo lu nun dil
bir li ğin den geç ti ği ni çok iyi bi li yor du. Ya zar, ge çen yüz yı lın baş la rın da kul -
la nı lan Os man lı ede bi di li nin, bü tün Türk boy la rı nın ede bi di li ola rak ka bul
edil me si fik ri ni sa vu nu yor du. 

“Ta ri hin ba zı ta bii ce re yan la rı var dır ki, on la rı hiç bir kuv vet dur du ra maz,
fert ne ka dar alim olur sa ol sun, şaşı rır, ya nı lır, yan lış yol la ra sa pa bi lir. Fa kat
ta rih as la şaşır maz ve ola cak ta bi atıy la olur. Ana do lu Tür kü nün Azer bay can
Tür kü ne ka vuş ma sı da bu ka bil ha di sat tan dır” (5, s. 297). 
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Ali Bey Hü se yin za de “Türk Di li nin Va zi fe-yi Me de niy ye si” ad lı ma ka le -
sin de Türk di li nin ya yıl ma coğ raf ya sı nı şöy le de ğer len di ri yor: 

“Ey ler di li Çin sed di ne dek hük mü nü ic ra,
Bir ucu dur Al tay bu ye rin, bir ucu sah ra”

(5, s. 284)

Fü yu zat der gi si ka pan dık tan sonra bir sü re Saa det mek te bin de dil ve ede -
bi yat öğ ret men li ği ya pan Hü se yin za de en te lek tü el dün ya dan kop ma mış, ba -
sın-ya yın or gan la rın da çeşit li ya zı lar yaz ma ya de vam et miş tir.

1910 yı lın da Tür ki ye’ye göç eden Hü se yin za de İs tan bul’da Hay dar paşa
Harp Has ta ne si’nde ça lış mış, öğ ret men lik le meş gul ol muş tur.

1911 yı lın da İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti’nin mer kez komi te si ne üye seçi -
len Ali Bey da ha fa al su ret te si ya se te koşu la rak Türk çü lük gö rüş le ri ni teb -
liğ et miş tir. o, dü zen li bir şe kil de olma sa bi le, Türk Yur du, Hal ka Doğru, Ma -
lu mat, Ha ki mi yet-i Mil li ye, Tan gi bi ga ze te ve der gi ler de şi ir ve ma ka le ler ka -
le me al mış tır.

1912 yı lın da Ed hi ye Ha nım’la (1890-1944) ev le ne rek ai le ha ya tı ku ran Ali
Bey’in Sai de (1914), Se lim (1915) ve Fey za ver (1920) adın da üç ev la dı dün ya -
ya gel miş tir. 

1915-1916 yıl la rın da İt ti hat çı ar ka daş la rı ile bir lik te Tu ran heye ti ter ki bin -
de Av ru pa’nın ba zı ül ke le ri ne se ya hat eden Ali Bey Sofya, Bu dapeşte, Vi ya -
na, Berlin, Lozan ve baş ka şe hir ler de bu lun muş, İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti
adı na Yu suf Ak çu ra ile bir lik te Rus ya Müs lü man la rı nın Ta lep le ri ad lı bir broşür
ka le me al mış tır. Bu dapeşte’de Al man di lin de ya yım la nan bu broşür de Rus -
ya esa re ti al tın da ki al tı Müs lü man-Türk dev le ti nin ba ğım sız lı ğı ta lep olu nu -
yor du.

Ali Bey 1917 yı lı nın 14 Tem mu zun da Akil Muh tar, Nesim Müs lih ile bir -
lik te Stokholm’da top la nan Sos ya list Kongresi’ne ka tıl mış, “mil li yet ve
çoğun luk” ko nu sun da ki bil di ri siy le ka tı lım cı la rın il gi si ni çek miş tir.

Hi lal-i Ah mer ga ze te sin de (15 Şev val 1336 / 24 Tem muz 1918 ta ri hin de)
ya yım la nan “Azer bay can’da Düşün dük le rim” ad lı ma ka le sin den an laşı lı yor
ki, Ali Bey Hü se yin za de 1918 yı lı nın orta la rın da Os man lı hü kü me ti ta ra fın -
dan mil li dev let ku ru cu lu ğu ile il gi li me se le le ri mü za ke re etmek üze re oluş -
tu ru lan de le ge heye tiy le bir lik te Azer bay can’a gön de ril miş, Ba tum’da Kaf -
kas ya Cum hu ri yet le ri Bir li ği’nin dışiş le ri ba ka nı Ha luk Bey’le gö rüş müş ler,
ora dan Azer bay can’ın ge çi ci baş ken ti Gen ce’ye -Nu ri Paşa’nın ya nı na git -
miş ler dir. Ya zar ta ri hi ve si ya si öne mi olan bu ma ka le de ba ğım sız lı ğı nı ye ni
ka zan mış Azer bay can’ın du ru mu nu şöy le an la tı yor: “Bu gün bü tün ci ha nı
sars mak ta olan ve yek di ğe riy le te sa düm ede rek or ta lı ğı her cü merç ey le yen
üç mü him ce re ya nın, ya ni em per ya lizm, nas yo na lizm ve sos ya lizm ce re yan -
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la rı nın en fe ci sa ha-i fa ali ye ti Kaf kas ya ve bil has sa Azer bay can ol du; bu ra sı
bir ce hen ne me dön dü. Ora da ki Türk kar deş le ri miz bü tün bu muh te lif ya kı -
cı, yı kı cı, ezi ci ce re yan la rın al tın da ser sem le di, ne ya pa ca ğı nı şaşır dı, mu ha -
ke me si ni kay bet ti. Os man lı Tür kü im da dı na ye tiş me se idi mah vo lup gi de -
cek ti. Fa kat onun mah vol ma sı ile Ana do lu da teh li ke ye düşe cek ti. Azer bay -
can’ı kur ta ran Ana do lu ken di ken di ni de kur ta rı yor, bu na şüp he et me yi niz.
Der ler ki, dağ da ğa ka vuş maz ise in san in sa na ka vuşur. Ha yır, ta ri hin öy le
an la rı var dır ki, dağ da da ğa ka vuşur, bu gün Er ci yes Da ğı Kaf Da ğı’na ka -
vuşu yor ve ka vuş tuk ça yük se li yor.”

Osman lı İm pa ra tor lu ğu’nun çö küşün den sonra Ba tı iş gal ci le ri ne karşı
mü ca de le eden Genç Türk ler (İt ti hat çı lar) ta kip le re ma ruz kal mış tır. 1919
yı lın da bir çok İt ti hat çıy la bir lik te hapsolu nan Ali Bey’in ha pis ha ya tı nı kü -
çük oğlu Se lim Tu ran sonra la rı şöy le ha tır lı yor du: “Ba bam Ali Bey ha pis -
ha ne de bi le te miz gi yim li, kra vat lı ve sa kin idi. O, be ni gü ler yüz le karşı la -
ya rak ku ca ğı na al dı. Ben onun sa ka lı na do ku na rak eve ni çin gel me di ği ni
sordum. O ise gü lüm se ye rek “bu ra da pa dişa ha kaf tan do ku yo ruz, ev la -
dım” di ye ce vap verdi.”

Bir te sa düf so nu cun da Mal ta ada sı na sür gün edil mek ten kur tu lan Ali Bey
yeni den İs tan bul’da eği tim fa ali ye tiy le uğ raş mış tır. Bu dö nem de, M. Fu at
Köp rü lü za de ile bir lik te 1926 yı lın da Ba kü’de top la nan I. Türkoloji Ku rul ta -
yı’na ka tıl mış tır. Onun ku rul tay da ver di ği “Gar bın İki Des ta nın da Türk”
baş lık lı bil di ri si ay nı yıl Ba kü’de ay nı ad al tın da ki tap ha lin de ya yım lan mış -
tır (4). Ali Bey’in eser le ri ara sın da özel bir yer tu tan bu eser de Porte kiz şa i ri
Camoes’in “Lu sia das” ve İtal yan şa i ri Tasso’nun “Kur ta rıl mış Ku düs” şi ir le -
ri so mut bir me se le -Türk ler le mü na se bet- ba kı mın dan analojik tah lil den ge -
çi ri lir. An cak araş tır ma sı yal nız ca adı ge çen ya zar la rın eser le ri ile sı nır lı tu -
tul mak ta dır. Ali Bey ya zı sı nın baş lan gı cın da ya rar lan dı ğı kay nak la rı ve tah -
lil ede ce ği me se le le ri şu şe kil de not la mış tır:

“Türkoloji ne dir? Müzele rin, al büm le rin lü zu mu. Beynel mi lel ede bi yat -
tan Tür ke da ir ‘mün te he bat-ı ede biy ye’ (al büm hristoma ti ya) vü cu da ge ti ril -
me si lü zu mu. Bu nu mü ver rih ler den, yal nız Tür kün ken di mil li ede bi ya tın -
dan de ğil, ec ne bi ede bi ya tın dan topla ma lı dır. 

Beynel mi lel ede bi yat ta Tür kün si ma sı: Fir dev si’de, Rus ede bi ya tın da,
Puş kin’de, Tolstoy’da, Dostoyevski’de, Ölü ler Evi’nde Türk; 

Av ru pa ede bi ya tın da Byron’ın ‘Don Ju an’ı;  
Kla sik ede bi yat ta İtal ya’da ve Ameri ka’da da Türk izi gö rü ne miyor; 
‘Lu sia das’ ve ‘Kur ta rıl mış Ku düs’ kı yas su re tiy le mü ta la a (İs ter Tür ke hu -

su met kâr, is ter dost su re tiy le ya zıl mış olsun); 
Meş hur sa nat kâr üde ba nın asâ rı na na za ran Türk; 
Krıms ki’nin me sai si.
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XV-XVI. asır da Av ru pa üde ba sı na za rın da Türk sevim li bir tarz da tas vir
olu nur.” (1, s. 164).

Kaydetmek ge re kir ki, Gar bın İki Des ta nın da Türk, “Si ya set-i Fü ru set”
gi bi sem bo lik üs lup ta ya zıl mış, ob raz lar dan (tip le me ler den), remz ler den
(sem bol ler den) sık sık ya rar lan mış bir eser dir. Ese rin kar maşık bir üs lup -
ta ya zıl ma sı, araş tır ma cı lar ta ra fın dan yo rum la ma sı nı zor laş tır mış, uzun
yıl lar eser hak kın da fi kir ile ri sü rü le me miş tir. Filoloji uz ma nı Ofelya Bay -
ram lı’nın, ya yı na ha zır la dı ğı Gar bın İki Des ta nın da Türk (Ba kü, 1998) ese ri -
ne yaz dı ğı ön söz de Prof. Yaşar Ka rayev araş tır ma yı de ğer len di rir ken şun -
la rı kay de di yor: “Ta ri hi Sa lib Mu ha re be si, bu ko nu yu şi ir le rin de ele alan
şa ir le rin her iki si nin -hem Tasso’nun, hem de Camoes’in- şi ir le rin de iki şe -
kil de yan sı ma sı nı bu lur: Camoes, “Lu sia das” şi i rin de Haç lı Se fer le ri nin
Ba tı dün ya sı için ta ri hi de ğe ri ni ka le me al mış tır. Tasso’nun “Kur ta rıl mış
Ku düs” şi i rin de ise bu se fer le rin hem Ba tı, hem de Do ğu için ıs tı rap ve fa -
cia dan baş ka bir şey ge tir me di ği fik ri iş len mek te dir. Bi rin ci de kö tü lük ve
acı ma sız lı ğın, ikin ci de mil li ba ğım sız lık ve öz gür lük sa vaş la rı nın epik ge -
le ne ği, üs lu bu ve şi i ri ebe di leşir.” 

Gar bın İki Des ta nın da Türk ese ri nin bir çok ye rin de Ali Bey’in si ya si ide al -
le ri ifa de si ni bul mak ta dır. Ör ne ğin Porte kiz li le rin Mombas ül ke si ni iş gal
etme siy le il gi li bö lüm ler de Azer bay can’ın Rus ya ta ra fın dan iş ga li ne te mas
olun du ğu şüp he doğur mu yor.

Ali Bey Ba kü’de top la nan I. Türkoloji Ku rul ta yı’ndan Tür ki ye’ye dön -
dük ten sonra, 1926 yı lı nın 14 Ha zi ra nın da Mus ta fa Ke mal Paşa’ya sui kast
etmek teşeb bü sün de olan İt ti hat çı lar la bir lik te hapsedil miş, ama mah ke -
me de suç suz oldu ğu or ta ya çı ka rak ay nı yı lın ağus tos ayı nın 26’sın da be -
ra at ka ra rı veril miş tir. Bu olay la iliş ki li ola rak Ali Hay dar Ba yat’ın “Hü se -
yin za de Ali bey” ad lı araş tır ma sın da şu bil gi le ri öğ re ni yo ruz: “14 Ha zi ran
1926’da İz mir’de Ga zi Mus ta fa Ke mal Ata türk’e sui kast teşeb bü sü nün so -
rum lu la rı ile bir lik te İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti men sup la rı nın da bir kıs -
mı tev kif edil miş ti. Es ki bir İt ti hat çı ol ma sı se be biy le Ali Bey de, 1923’te Ca -
vid Bey’in evin de İt ti hat çı la rın yap tı ğı son top lan tı sı na ka tıl dı ğı ve bu top -
lan tı ile İz mir sui kas tı ara sın da bir bağ lan tı ku rul du ğu için tev kif edil di.
Mah ke me de, Ta lat Paşa’nın tek li fiy le ce mi ye te mer kez-i umu mi aza sı ola -
rak gir di ği ni, I. Dün ya Sa vaşı nın baş la ma sın dan ön ce, ken di si nin de ara -
sın da bu lun du ğu mec lis-i umu mi ek se ri ye ti nin harp aley hin de ol duk la rın -
dan lağ ve dil me siy le ce mi yet le bağ lan tı sı nın kal ma dı ğı nı ifa de et miş tir. Bir
ara ‘Ben Ga zi Paşa Haz ret le ri ne hür met ve kıy me ti dai ma iz har et tim... Ben
Ba kü’de Ga zi’nin men kı be si ni neş re der ken bun lar bu ra da sui kast ile meş -
gul imiş ler. Ben na sıl ara la rın da ola bi li rim? Ben mil li yet per ver bir in sa nım,
Tür küm’ de miş tir. So nuç ta mah ke me, Hü se yin za de Ali Bey’in Türk çü lük
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hak kın da ki ça lış ma la rı nın şa yan-ı tak dir ol du ğu nu ifa de ede rek, ‘Mah ke -
me miz si zi Ka ra Ke mal’le olan il gi niz do la yı sıy la ta ki be lü zum gör müş tür.
Si zin gi bi âlim bir ada mın Ka ra Ke mal’le ya kın lı ğı nı zı hoş gö re mez dik’ di -
ye rek du ruş ma la rın tu tuk suz ola rak de va mı nı bil dir me siy le sa lon da bü -
yük bir al kış tu fa nı kop muş tur.” (1, s. 24).

1926 yı lın da İs tan bul Üniversitesi’nde doçentlik ten profesör lü ğe yük se len
Ali Bey Hü se yin za de 1933 yı lı na ka dar ted ris fa ali ye tiy le meş gul olmuş tur.
1936 yı lın da Dolma bah çe Sa ra yı’nda top la nan Üçün cü Türk Di li Ku rul ta -
yı’na üye ola rak ka tıl mış tır.

Mus ta fa Ke mal Ata türk’ün ölü mü Ali Bey Hü se yin za de’de de rin bir te es -
süf his si uyan dır mış, Türk dün ya sı nı he ye can lan dı ran bu it ki mü na se be tiy -
le “On dan Ön ce ve Son ra” isim li bir şi ir yaz mış tır. 

Sa met Ağaoğlu’nun yaz dı ğı na gö re, Ali Bey öm rü nün son yıl la rın da Azer -
bay can’a dön mek is te miş, bu ha be ri işi ten Hü se yin Ca vid, Türkolog
Samoyloviç va sı ta sıy la ona bir şi ir gön de re rek Tür ki ye’de kal ma sı nı is te miş tir. 

Ali Bey Hü se yin za de’nin ıs tı rap lar için de geçen öm rü 1940 yı lı nın Mart
ayı nın 17’sin de İs tan bul’da so na er miş tir. Ka ra ca ah met Me zar lı ğı’nda Se li -
mi ye Tek ke si karşı sın da ki yerde, şa ir Ha dim’in kab ri ya kın lı ğın da
defnolun muş tur.
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