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TURAN

dahil ettiklerini vurgulamak gerekir. Bu
sebeple Macaristan’da geliþen turancýlýk-
la Osmanlý Devleti’ndeki turancýlýk arasýn-
daki asýl fark, Osmanlý Türkçüleri’nin turan
kavramýný Türk toplumlarý ile, hatta müs-
lüman olanlarla sýnýrlý tutmasýdýr.

I. Dünya Savaþý’nýn baþlarýnda Türkçü
aydýnlar tarafýndan kaleme alýnan birçok
tarihî ve edebî eserin konusunu turancý-
lýk meselesi teþkil etmiþ, romantik bir üs-
lûpla yazýlan bu eserler Türk aydýn ve genç-
lerini derinden etkilemiþtir. Savaþ içerisin-
de Ýttihat ve Terakkî liderleri nezdinde de
ciddi anlamda itibar kazandýðý bir dönem-
de Osmanlý Devleti, Almanya’nýn yanýnda
I. Dünya Savaþý’na girmiþtir. Ýttihat ve Te-
rakkî liderleri bu savaþa girerken hem Türk-
çülüðü hem Ýslâmcýlýðý düþmanlarýna kar-
þý kullanmayý düþünmüþ, bunlarý düþünce
akýmý olmaktan çýkararak bir savaþ strate-
jisine baðlamýþtýr. Bu sebeple Türkçü ay-
dýnlar I. Dünya Savaþý’ný ideallerini gerçek-
leþtirecek bir hadise olarak görmüþ ve tam
destek vermiþlerdir. Fakat Türkçü aydýn-
larýn fikirleri savaþýn genel seyrine baðlý
þekilde deðiþiklikler göstermiþtir. Bu yol-
da ilk büyük deðiþiklik, Türkiye’de pantür-
kizmin tanýtýlmasýnda önemli rol oynayan
Rusya’dan gelen Türk aydýnlarýnda görül-
müþtür. Bu konuda Akçuraoðlu Yusuf, sa-
vaþ içinde pantürkizmden Rusya Türkleri
için kültürel özerkliði hedefleyen bir fikrî
dönüþüm geçirmiþ, 1919 yýlýnda ise olay-
lardan ibret alarak demokratik Türkçülü-
ðü savunduðunu vurgulamýþtýr. Ziya Gö-
kalp, Rusya’nýn savaþtan çekilmesi üzeri-
ne Rusya’daki Türkler’in baðýmsýzlýðýný el-
de etmeleriyle turaný gerçekleþtirmeleri-
ni teþvik etmesine raðmen Osmanlý Dev-
leti’nin yýkýlmasýyla Türkler içinde kültü-
rel birliðin birbirine yakýn olan Oðuz Türk-
leri arasýnda kurulabileceðini belirterek tu-
ranýn sýnýrlarýný iyice daraltmýþtýr. Bütün
Türkler arasýnda kurulabilecek turancýlý-
ðýn ancak hayal sahasýnda gerçekleþece-
ðini belirtmiþtir.

Osmanlý Devleti’nin I. Dünya Savaþý’n-
dan yenik çýkmasý üzerine Millî Mücadele’-
nin ardýndan Mîsâk-ý Millî sýnýrlarýný esas
alan Türkiye Cumhuriyeti kurulmuþtur.
Pantürkizmi reddeden Cumhuriyet yöne-
timi Türk milleti kavramýný Mîsâk-ý Millî’-
ye dayanan somut bir vatanla birleþtir-
miþ, Türk milliyetçiliðini bir devlet politi-
kasý halinde benimsemiþtir. Osmanlý dö-
nemindeki Türkçü aydýnlar da siyasî açý-
dan yeni devleti Türkçülük anlayýþlarýnýn
somut bir ifadesi olarak görmüþlerdir. Türk
ocaklarý yeniden ülke çapýnda þubeler aça-
rak temel konularda Cumhuriyet yöneti-

mine tam destek saðlarken ayný zaman-
da kültürel açýdan pantürkist düþüncele-
rin ele alýndýðý bir platform olma özelliðini
sürdürmüþtür. Bu sebeple 1927’de Türk
ocaklarýnýn faaliyet alaný Türkiye Cumhu-
riyeti ile sýnýrlandýrýlarak bütün Türklük an-
layýþýndan dönüþ resmîleþtirilmiþtir. 1930’-
larýn ikinci yarýsýndan itibaren tekrar orta-
ya çýkan pantürkist motifleri içeren Türkçü
akýmý, Türkiye’nin II. Dünya Savaþý’ndaki
denge siyasetinin sonucu 1944 yargýlama-
larýyla tasfiye edilmeye çalýþýlmýþtýr.
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Türk düþüncesinin
önde gelen temsilcilerinden,
bilim adamý, þair ve ressam.˜ ™

8 Mart 1864’te Azerbaycan’ýn Sâlyân
þehrinde doðdu. Babasý Molla Hüseyin Hü-
seyinzâde, Kruzma beylerinden Kâzým Hü-
seyinzâde’nin oðlu, annesi Hatice Haným,
Kafkasya Þeyhülislâmý Ahund Ahmed Hü-
seyinzâde’nin kýzýdýr. Orta öðrenimini ta-

turancýlýk, Osmanlý Devleti’nde XIX. yüz-
yýlýn ikinci yarýsýnda geliþmeye baþlayan
Türkçülük hareketinin bir sonucu olarak
pantürkizm ile eþ anlamlý, bütün Türk-
ler’in birleþmesi þeklinde Türk siyasî ve
edebî literatürüne girmiþtir. Pantürkizm
panslavizme karþý bir tepki halinde Rus-
ya’daki Türk aydýnlarý arasýnda doðmuþ,
özellikle Hüseyinzâde Ali (Turan) ve Akçu-
raoðlu Yusuf vasýtasýyla Osmanlý-Türk ka-
muoyunda tanýtýlmýþtýr. Pantürkizm kav-
ramýnýn siyasî mânada dünya kamuoyu-
na yayýlmasýnda asýl adý Moiz Cohen olan
Tekin Alp’in önemli rolü vardýr. Turan fik-
rinin tarih bilinciyle yoðrulmuþ bir mef-
kûre þeklinde yaygýnlaþmasý Ziya Gökalp
sayesinde olmuþtur. Onun özellikle, “Va-
tan ne Türkiye’dir Türkler’e ne Türkistan /
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan”
þiiriyle sembolleþtirdiði turan ideali, Bal-
kan yenilgisinin ardýndan mistik bir hava
içinde yayýlarak Türkçülük’te romantik bir
temaya dönüþmüþtür. Turanýn Türkler’in
mefkûrevî vataný, Türkler’in oturduðu ve
Türkçe’nin konuþulduðu bütün ülkelerin
mecmuu olduðunu söyleyen Gökalp siyasî
turanýn gerçekleþip gerçekleþmeyeceðini
uzak bir istikbalin belirleyeceðini ileri sürer.

Osmanlý Devleti’ndeki aydýnlar tarafýn-
dan savunulan Türkçülük-milliyetçilik an-
layýþýnýn temeli millî bir kültür oluþturma
ve bu yolla baðdaþýk bir Türk milleti teþ-
kil etme yönündedir. Böylece Osmanlý Dev-
leti içindeki Türkler her bakýmdan geliþ-
miþ saðlam bir millet haline gelecek, daha
sonra daðýnýk halde yaþayan bütün Türk-
ler arasýnda kültürel birlik saðlanacaktýr.
Kültürel birlik de gelecekteki “kýzýlelma”
denilen siyasal birlikteliðin temeli olarak
deðerlendirilmektedir. Milletin coðrafî ve
siyasî sýnýrlara baðlý kalmasý gerekmedi-
ðini savunan Türkçü aydýnlarda temelde
bütün Türklük anlayýþý hâkim olmakla be-
raber bazý konularda yaklaþým farklýlýðý
bulunmaktadýr. Bu farklýlýk, Osmanlý Dev-
leti’ni koruma endiþesiyle hareket eden
Osmanlý Türkleri ile Rusya’dan gelen Ak-
çuraoðlu Yusuf, Hüseyinzâde Ali gibi Türk
aydýnlarýnýn soydaþlarýnýn baðýmsýzlýk ka-
zanmasý ve Türk birliðinin gerçekleþmesi
yolundaki düþüncelere öncelik vermelerin-
den kaynaklanmaktadýr. II. Meþrutiyet dö-
neminde Türk ocaklarý çevresinde topla-
nan Türkçü aydýnlarda ister kültürel ister
siyasal mânada ele alýnsýn pantürkizm an-
layýþý temel dinamik fikirlerden birini teþ-
kil etmiþtir. Ancak Osmanlý Devleti’ndeki
aydýnlarýn Fin ve Macarlar’ý akraba toplu-
luklar olarak kabul etmekle beraber turan
kavramýnýn içine sadece Türk toplumlarýný
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Ali Bey, Füyûzât’ýn kapatýlmasýndan son-
ra Ýrþad, Terakki, Hakikat gibi gazete-
lerde yazmaya devam etti. Ali Merdan
Topçubaþý’nýn hapsedilmesi üzerine Kas-
pi’nin baþyazarlýðýna getirildi (1907). Bir
yandan da arkadaþlarýyla birlikte Bakü’-
de kurduklarý Saadet Mektebi’nde Türk-
çe dersleri verdi, ders nâzýrlýðý yaptý (1908-
1910).

II. Meþrutiyet’in ardýndan Bahâeddin Þâ-
kir ve diðer bazý Ýttihatçýlar’ýn davetiyle Ýs-
tanbul’a gelen Ali Bey, bir müddet Ýttihat
ve Terakkî Cemiyeti’nin merkez-i umûmî
ve Ýstanbul merkezi üyeliðinde bulundu.
Türk Ocaðý’nýn ve Türk Yurdu dergisinin
kurulmasýnda emeði geçti. Türkiye’ye bu
geliþinde yazýlarýndan çok sohbetleriyle et-
kili oldu, týp konusunda araþtýrmalara yö-
neldi. Bir imtihaný kazanarak Ýstanbul Týp
Fakültesi Deri ve Frengi Hastalýklarý Kli-
niði’nde þef olarak göreve baþladý (1910).
Daha sonra muallim muavinliðine ve mu-
allimliðe (1925), ardýndan müderrisliðe
(1926) tayin edildi. 1931’de emekliye ayrýl-
dýysada 1933 yýlý sonunda Dârülfünun’un
laðvedilmesine kadar ders vermeye devam
etti.

Hüseyinzâde Ali Bey, Balkan ve I. Dün-
ya savaþlarýnda Hilâl-i Ahmer’de çalýþtý ve
bazý cemiyetlerde faaliyet gösterdi. Kaf-
kas Türkleri Neþr-i Maârif Cemiyeti üyesi
(1913), Türk-Macar Dostluk Yurdu Cemiye-
ti genel merkez üyesi (1916), Maarif Vekâ-
leti Âsâr-ý Ýlmiyye ve Milliyye Tedkik Cemi-
yeti üyesi (1917) ve Meclis-i Âlî-i Sýhhiyye
üyesi (1917) oldu. Ayný zamanda Millî Tâ-
lim ve Terbiye Cemiyeti’nin kurucularýn-
dandýr (1916). I. Dünya Savaþý’nda Türk
dünyasýnýn problemlerini anlatmak üzere
Avrupa ülkelerine gönderilen Turan Heye-
ti’nde yer aldý. Heyet üyeleri çeþitli yerler-
de konferanslar verip yazýlar yayýmladý.
Stockholm’de toplanan Milletlerarasý Sos-
yalist Konferansý’na Âkil Muhtar ve Nesim
Muhlis’le birlikte gönderildi (1917). Heyet
Hollanda-Ýskandinav Komitesi’ne Türkler’in

haklarýný savunan bir muhtýra verdi. 1918’-
de Kafkasya halklarý Mâverâ-yi Kafkas Hü-
kümeti’ni kurmuþlardý. Hariciye Nâzýrý Ha-
lil Paþa, Batum’da Türkiye ile bu hükümet
arasýnda bir barýþ antlaþmasý yapmaya ça-
lýþýyordu. O sýrada Ali Bey, Ahmet Aðaoð-
lu ile birlikte siyasî müþavir sýfatýyla Kaf-
kasya’ya gönderildi. Bunlar, Mâverâ-yi Kaf-
kas federasyonunun bozulmasý ve her hal-
kýn kendi baðýmsýzlýðýný ilân etmesi üze-
rine Gence’de bulunan Nûri Paþa’nýn yaný-
na gidip Azerbaycan aydýnlarý ile Osmanlý
hükümeti arasýndaki görüþmelere katýl-
dýlar ve Azerbaycan’da bir cumhuriyetin
kurulmasý iþinde hizmet ettiler.

Damad Ferid Paþa hükümeti zamanýn-
da iki defa tutuklanan Ali Bey aylarca Be-
kir Aða Bölüðü’nde hapis yattý (1919) ve
Malta adasýna gönderilmekten tesadüfen
kurtuldu. 1926’da Bakü’de toplanan I. Mil-
letlerarasý Türkoloji Kongresi’ne katýlan Tür-
kiye heyetinde M. Fuad Köprülü ile birlik-
te yer aldý. Konferansýn çalýþmalarýna ak-
tif biçimde katýldý. Bu sýrada tuttuðu bir-
kaç defterden ibaret notlarý henüz tam
yayýmlanmamýþtýr. 1926’da Mustafa Ke-
mal’e karþý düzenlenen Ýzmir suikastý da-
vasýna adý karýþýp tutuklandýysa da mah-
kemede beraat etti. Ýstanbul’da toplanan
III. Türk Dil Kurultayý’nýn çalýþmalarýna ka-
týldý (1936). 17 Mart 1940’ta Ýstanbul’da
öldü ve Karacaahmet Mezarlýðý’nda def-
nedildi.

Eserleri. Hüseyinzâde Ali Bey’in ilk ya-
zýsý týp öðrencisi iken kaleme aldýðý, Ab-
dullah Cevdet’in Ramazan Bahçesi’nde
yayýmlanan Ömer Hayyâm’la ilgili maka-
ledir. Ýlk manzum eserleri “Sâlyânî” imza-
sýyla Ma‘lûmât dergisinde ve Ýrtikå ga-
zetesinde çýkmýþtýr. Ýrtikå’da basýlan, Ýngi-
liz þairi Milton’un “Kaybedilmiþ Cennet”in-
den çevirdiði yazý “Körlükten Ýþtikâ” adlý
parçadýr. Týpla ilgili ilk yayýný Mehmed Re-
fî ile birlikte Nenter’den tercüme ettikleri
Veba ve Mikrobu’dur (1318/1900). Türk
Ocaðý’nda sifilis hastalýðýna dair verdiði
konferanslar Tanin gazetesinde neþredil-
miþ (15-16 Haziran ve 12-15 Temmuz 1916),
ancak bu hastalýkla ilgili ders notlarýndan
oluþan araþtýrmasý basýlmadan kalmýþtýr.
Kemal Cenap’la beraber hazýrladýðýný söy-
lediði “Ansiklopedik Týp Lugatý” da yayým-
lanmamýþtýr. Bir gazeteci ve fikir adamý
sýfatýyla ilk yazýsý, Mýsýr’da çýkan Türk ga-
zetesinde Yusuf Akçura’nýn “Üç Tarz-ý Si-
yâset” makalesi hakkýnda A(yýn) Turanî im-
zasýyla yazdýðý “Mektûb-i Mahsûs”tur (24
Teþrînisânî 1904, sy. 56). Çehov’dan uyar-
ladýðý Abd-i Gýlâf ve Mahfaza istibdat
dönemi Ýstanbul hayatýný anlatýr (Bakü

mamladýktan sonra (1885) Petersburg’da
Fizik-Matematik Fakültesi’ni bitirdi (1889).
Talebeliðinde Doðu Bilimleri Fakültesi’nin
derslerini de izledi. Ardýndan Ýstanbul’a gi-
dip Mekteb-i Týbbiyye-i Askeriyye’ye girdi
(1890). Burada Ýttihat ve Terakkî Cemiye-
ti’ni kuran gençler üzerinde etkili oldu ve
aralarýnda yer aldý. Mezuniyetinden (10
Temmuz 1895) sonra Haydar Paþa Askerî
Hastahanesi Deri ve Frengi Hastalýklarý Kli-
niði’nde uzman yardýmcýsý olarak çalýþma-
ya baþladý. 1897 Türk-Yunan savaþýnda cep-
hede hizmet etti. Savaþýn ardýndan mual-
lim muavini (doçent) sýfatýyla Askerî Týbbi-
ye’ye geçti (1900). Ýttihat ve Terakkî Ce-
miyeti’ne mensubiyeti dolayýsýyla polis ta-
rafýndan arandýðý için bir müddet Ýstan-
bul’da saklanýp Azerbaycan’a kaçtý (1903).

Bakü’de Rusça yayýmlanan Kaspi ga-
zetesinde yazý yazmaya baþlayan Hüseyin-
zâde Ali Bey, Azerbaycan ve Rusya müs-
lümanlarýnýn çeþitli problemleri hakkýnda
toplumu aydýnlatan etkili yazýlarýyla dikka-
ti çekti. 1904’te Rus-Japon savaþýnýn orta-
ya çýkardýðý fýrsattan yararlanmak isteyen
Rusya’daki müslüman aydýnlar bölgelerin-
de heyetler oluþturuyor, bunlarý Peters-
burg’a göndererek problemlerini Rus hü-
kümetine duyuruyor, çeþitli taleplerde bu-
lunuyordu. Azerbaycan’da da Hüseyinzâde
Ali Bey, Ahmet Aðayev (Aðaoðlu), Ali Mer-
dan Topçubaþý, Âdil Han Ziyathan gibi ay-
dýnlarýn öncülüðünde on bir kiþilik bir he-
yet halk tarafýndan seçilip Petersburg’a
yollandý. Baþvekil Vitte ile görüþen heyet
halkýn isteklerini bildirdi ve ilk defa Ha-
yat adlý günlük bir gazete çýkarma izni al-
mayý baþardý. 1905-1906 yýllarýnda yayým-
lanan Hayat’ýn sahibi Hacý Zeynelâbidin
Taðýyev (Takiyef), sorumlu müdürü Ali Mer-
dan Topçubaþý, baþmuharrirleri Hüseyin-
zâde Ali Bey ve Ahmet Aðaoðlu idi. Aða-
oðlu 102. sayýdan sonra gazeteden ayrýlýn-
ca Ali Bey tek baþýna gazeteyi yönetti. Ha-
yat Rus aleyhtarý bir siyaset takip ettiði,
Ýslâmcýlýk-Türkçülük yaptýðý gerekçesiyle
kapatýlýnca (toplam 325 sayý) Ali Bey, Ah-
met Aðaoðlu ile birlikte haftalýk Füyûzât
dergisini (otuz sekiz sayý) çýkardý. Hayat
ve Füyûzât, sadece Azerbaycan Türkle-
ri’nin deðil bütün Rusya Türkleri’nin siya-
set ve kültür hayatýnda derin izler býrak-
tý; modern fikir ve edebiyatýn geliþmesini
saðladý; Gaspýralý Ýsmâil’in önderlik ettiði
Türkiye Türkçesi’ni (Ýstanbul aðzý) yazý di-
li olarak kullanma fikrini Azerbaycan’da
hayata geçirdi; Ýslâm ve Türk dünyasýnda
kardeþlik düþüncelerinin yerleþmesinde ve
Kafkasya’da Þiî-Sünnî çekiþmelerinin orta-
dan kalkmasýnda etkili oldu. Hüseyinzâde
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TURAN, Dürrü

(1883-1961)

Türk mûsikisi bestekârý,
tambur icracýsý.

˜ ™

1883’te (bazý kayýtlarda 1885) Ýstanbul
Fatih’te Atikalipaþa semtinde doðdu. Ma-
liye Nezâreti Kuyûd Kalemi memurlarýn-
dan Saffet Bey’in oðludur. Büyük dayýsý Ah-
med Dürrü Bey, Hamâmîzâde Ýsmâil De-
de Efendi’nin damadýdýr. Mahalle mekte-
binde sesinin güzelliðiyle dikkati çekerek
ilâhicibaþý oldu. Mercan Ýdâdîsi’ni ve 1905’-
te girdiði Dârülfünun Edebiyat Fakültesi’-
ni bitirdi. Dârülelhan’ýn her iki döneminde
de (1916, 1923) muallim kadrosunda yer
aldý ve tambur hocalýðý yaptý. 1926’da Dâ-
rülelhan’da Yusuf Ziya (Demircioðlu) baþ-
kanlýðýnda, Ekrem Besim (Tektaþ) ve Rauf
Yektâ beylerden meydana gelen bir heyet-
le Adana, Gaziantep, Kayseri, Niðde, Sivas
ve Urfa yörelerine yapýlan folklor araþtýr-
malarý ve derleme gezilerinin birincisine
katýldý. Ardýndan Ýstanbul Konservatuvarý
ve Ýstanbul Belediye Konservatuvarý adýný
alan bu kuruluþta teþkil edilen Türk Mûsi-
kisi Ýcra Heyeti’nde tambur icracýsý ve ha-
yatýnýn son yýllarýna kadar Tasnif ve Tesbit
Heyeti üyesi olarak görev yaptý. Bazý okul-
larda Türkçe dersleri de okutan Dürrü Tu-
ran 17 Haziran 1961 tarihinde vefat etti
ve Zincirlikuyu Mezarlýðý’nda defnedildi.

Tambur icracýlýðý ve bestekârlýðýyla son
dönem mûsikiþinaslarý arasýnda önemli bir
yeri bulunan Dürrü Turan ilk mûsiki zevki-
ni küçük yaþta dayýsý Esad Efendi’nin evin-
de yapýlan toplantýlarda aldý. 1898’de Ha-
cý Ârif Bey’in talebelerinden Mustafa Ser-
vet Efendi ile baþladýðý mûsiki çalýþmalarý

on sekiz yýl devam etti ve ondan 600 civa-
rýnda eser meþketti. 1902’de Mercan Ýdâ-
dîsi’ne devam ederken akrabalarýndan res-
sam ve mûsikiþinas Hikmet Bey ve Ende-
rûnî Ali Bey’den mûsiki dersleri aldý. Tan-
bûrî Aziz Mahmud Bey’in talebelerinden
Kenan Bey’le baþladýðý tambur derslerine,
ünlü deniz ressamý süvari yüzbaþýsý Tah-
sin Bey ve onun tavsiyesiyle Tanbûrî Ce-
mil Bey’le devam etti. Ayrýca Rauf Yektâ
Bey ve Hâfýz Ahmet Irsoy’dan yirmi beþ
yýl kadar eser meþketti. 1932-1950 yýllarý
arasýnda ezanýn Türkçe okunmasý esna-
sýnda Dürrü Turan’ýn dügâh, hicaz, bayatî
ve rast makamlarýnda bestelediði ezan-
larýn örnek alýnýp okunduðu ve bu eserle-
rin notalarýnýn Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ar-
þivinde bulunduðu söylenir. Hâfýzasýndaki
eserlerin zenginliðiyle tanýnan Dürrü Tu-
ran’ýn ilk bestesi bir piyeste koro halinde
okunmak üzere yazýlmýþ, “Ýlâhi, en büyük
lutfun muhabbettir” mýsraýyla baþlayan
rast þarkýsýdýr. Öztuna onun dört ezan, on
saz semâisi ve yirmi sekiz þarkýdan oluþan
eserlerinin listesini vermiþtir (bk. bibl.).
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TURAN, Osman

(1914-1978)

Türk tarihçisi, fikir ve siyaset adamý.˜ ™

Osman Ferit Bayburt’un Aydýntepe (Ça-
týksu) köyünde doðdu. Ailesi, Trabzon’un
fethinden sonra Van taraflarýndan bölge-
ye iskân edilen Kurdoðullarý (halk arasýnda
Koronoðullarý-Kuranoðullarý) aþiretine men-
suptur. Babasý Hasan Aða, I. Dünya Sava-
þý’nda þehid düþtü. Ailesi Çaykara ilçesine
baðlý Soðanlý köyüne yerleþti. Osman Tu-
ran ilkokulu Çaykara’da, ortaokulu Bay-
burt’ta, liseyi Trabzon ve Ankara’da oku-
du (1935). Yüksek öðrenimini Ankara Üni-
versitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi
Tarih Bölümü Ortaçað Tarihi Kürsüsü’n-
de tamamladý (1940). Bu arada çalýþkanlý-
ðý ve Türk tarihine ilgisi dolayýsýyla M. Fu-
ad Köprülü’nün dikkatini çekti ve ayný kür-
süye burslu doktora öðrencisi seçildi. Köp-
rülü’nün danýþmanlýðýnda iki yýlda hazýrla-
dýðý On Ýki Hayvanlý Türk Takvimi adlý
çalýþmasýyla doktor unvanýný aldý (1941).

1906). Hayat ve Füyûzât’la diðer Azer-
baycan gazetelerinde yazdýðý makaleler
arasýnda özellikle “Türkler Kimdir ve Kim-
lerden Ýbarettir?” (Hayat, 1905, 8 tefrika)
ve Siyâset-i Fürûset (Ýrþâd, Terakkî ve
Hakîkat gazetelerinde tefrika edilmiþtir,
1908) en tanýnmýþ eserleri arasýnda yer
alýr. F. Schiller’den yaptýðý manzum çeviri
Kefalet yahut Vefakâr Dostlar adýyla
basýlmýþtýr (Ýstanbul 1923). 1926’da Ba-
kü’de verdiði bir konferansýn metni olan
Garbýn Ýki Destanýnda Türk’ün içinde
(Bakü 1926) kendisinin Avrupalý þairler-
den çevirdiði manzum kýsýmlar da bulun-
maktadýr. Uzun yýllar üzerinde çalýþtýðý Go-
ethe’nin Faust adlý eserinin manzum ter-
cümesinin bir kýsmýný bastýrabilmiþtir (Ýs-
tanbul 1932). Adam Smith’in bir eserini
Servet-i Milel adýyla Maarif Vekâleti adý-
na çevirmiþ, Latin harflerinin kabulü üze-
rine kitap basýlamamýþtýr; el yazmasý nüs-
hasý kendi arþivindedir. Þiirlerini ve þiir çe-
virilerini bir defterde topladýðý Ebedî Gü-
zellik baþlýklý eseri de arþivinde bulun-
maktadýr. Ali Bey’in Hayatý ve eserleri hak-
kýnda son zamanlarda Türkiye’de ve Azer-
baycan’da lisans ve yüksek lisans tezleri
yapýlmýþ, fakat henüz hiçbiri neþredilme-
miþtir. Kendi arþivine dayanan ayrýntýlý bir
araþtýrma Ali Haydar Bayat tarafýndan ger-
çekleþtirilmiþtir: Hüseyinzâde Ali Bey (2.
bs., Ankara 1998). Azerbaycan’da Ofeliya
Bayramlý, Ali Bey’in çeþitli eserlerini ve ya-
zýlarýný derleyerek birkaç kitap halinde ay-
rý ayrý bastýrdýktan sonra Eli Bey Hüse-
yinzâde: Seçilmiþ Eserleri adýyla iki cilt
olarak neþretmiþtir (Bakü 2008). Hüseyin-
zâde Ali Bey’in arþivi kýzý Feyzaver Alpsar
tarafýndan Ege Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Ar-
þivi’ne baðýþlanmýþtýr.
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