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ÿAh met Özel

– —BAYRAMOÐLU, Fuat
(1912-1996)

Türk diplomatý, þair ve yazar.˜ ™

An ka ra’da doğ du. Ha cı Bay râm-ı Ve lî’-

nin on al tın cı ku şak tan to ru nu dur. Ba ba-

sı Ha cı Bay ram Dergâhı post ni şi ni Şeyh 

Tay yib Efen di, an ne si Hüs ni ye Ha nım’ dır. 

Ço cuk lu ğu Millî Mü ca de le yıl la rı nın yok-

sul An ka ra’sın da tek ke at mos fe rin de 

geç ti. Ba ba sı nın dergâhta ki oda sı bi rin ci 

mec lis te ki sa rık lı la rın top lan dı ğı önem li 

mekânlar dan bi riy di.

Tay yib Efen di’nin 20 Ma yıs 1920’de ve-

fat et me si üze ri ne se kiz ya şın da ye tim 

ka lan Fu at ba ba sı nın pos tu na otu ran ağa-

be yi Şem sed din Efen di’nin gö ze ti min de 

ye tiş ti. Ma hal le mek te bin de baş la dı ğı eği-

ti mi ne kı sa bir sü re Dârül mu al limîn’in uy-

gu la ma oku lu olan Tat bi kat Mek te bi’nde 

de vam et ti. Da ha son ra Men ba-ı Füyûzât 

Mek te bi’nin ikin ci sı nı fı na, 1921’de de An-

ka ra Sultânîsi Kısm-ı İb tidâîsi üçün cü sı nı-

fı na yaz dı rıl dı. İl ko kul dip lo ma sı nı, kü çük 

ağa be yi Re şat’ın Hu kuk Fa kül te si’ne ya-

zıl ma sı se be biy le ta şın dık la rı İs tan bul’da 

Per tev ni yal Vâli de Sul tan İlk mek te bi’nden 

al dı. Al tın cı ve ye din ci sı nıf la rı Dâvud Pa-

şa Or ta Mek te bi’nde oku du. Se ki zin ci 

sı nı fa geç ti ği yıl ağa be yi Hu kuk Fa kül te-

si’ni bi tir di ğin den ai le siy le bir lik te tek rar 

An ka ra’ya dön dü ve li se yi o yıl lar da halk 

ara sın da Taş mek tep di ye ta nı nan An ka ra 

Er kek Li se si’nde bi tir di (1931). Yük sek öğ-

re ni mi ni İs tan bul’da Mül ki ye Mek te bi’nde 

ta mam la dı (1935). Bi tir me te zi ni ho ca sı 

Ali Fu at Baş gil’in ya nın da ha zır la dı. Ar dın-

dan as ke re git ti ve ye dek su bay lı ğı nı Sö-

ke’de yap tı. Fran sız ca’sı nı iler let mek, bil gi 

ve gör gü sü nü art tır mak ama cıy la Pa ris’e 

git ti. An cak kay dol du ğu Eco le des Sci en ce 

Po li ti qu es ken di si ni tat min et me di ği için 

Bel çi ka’ya geç ti ve Liège Üni ver si te si’nin 

Sci en ces Po li ti que kıs mı nı bi ti rip (1939) 
dok to ra ya baş la dı. Bi rin ci bö lü mü nü ta-

mam la dı ğı “Türk Mil li yet çi li ği Üze ri ne Bir 

De ne me” ad lı te zi nin ikin ci bö lü mü nü ha-

zır la mak üze re Tür ki ye’ye gel di ği sı ra da 

II. Dün ya Sa va şı çık tı ğın dan Liège’e dö ne-

me di ve bu yüz den dok to ra sı ya rım kal dı.

Yur da dö nü şün de Dı şiş le ri Ba kan lı-

ğı’na in ti sap et ti ve Ba sın Ya yın Ge nel 

bi-Zi mân-i Kûr mân cî. Bâ ye zî dî’ nin, Sa int 

Pe ters burg Ja ba ko lek si yo nu için de yer 

alan ve Türk çe’den Kürt çe’ye çe vir di ği çok 

sa yı da ata sö zü nü içe ren bu eser 1856’da 

ha zır lan mış tır. 6. Risâle-i Tu¼fe tü’l-

Åillân (ni¼lân) fî zi mân-i Kür dân. Cev-

det Hûşyâr, Bâ ye zî dî’ nin 1866’da ka le me 

al dı ğı bu ese rin Kürt di li ko nu sun da muh-

te me len bir Kürt âli mi ta ra fın dan ya zıl-

mış ilk eser ol du ğu nu be lir tir. Bâyezîdî’nin 

ay nı yıl yaz dı ğı, Kürt çe ba zı dil ku ral la rı 

ve fi il çe kim le ri ne da ir baş lık sız bir ça lış-

ma sı nın mü el lif hat tı nüs ha sı da ay nı ko-

lek si yon da bu lun mak ta dır. Ja ba bu ese ri 

La tin harf le ri ne ak tar mış ve Fran sız ca’ya 

ter cü me et miş tir. Bâyezîdî, Ali Te remâhî 

Hekkârî’nin Des tûr-i Ze bân-ı Kür dî’ si ni 

1858’de is tin sah et miş, bu na mü el lif ve 

ese ri hak kın da bir mu kad di me ek le miş tir.

BİB Lİ YOG RAF YA :
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Ru den ko ta ra fın dan Kürt çe yaz ma nın tıp-

kı ba sı mı ve Rus ça ter cü me si, not lar, Kürt-

çe te rim ler ve yer ad la rı söz lü ğüy le bir lik te 

ya yım lan mış (Âdât u Rusûmetnâme-i Ek-
râ di ye / Nravy i oby chai kur dov, Mosk va 
1963), ar dın dan baş ka ne şir le ri de ya pıl-

mış tır (nşr. D. Îzolî, Âdetên Kur dis tanê, 
Den Ha ag 1979; nşr. Jan Dost, Adat û Ru-
sû mat na meê Ek ra di ye, İs tan bul 2010). 
Kur man çi leh çe si nin Hak kâ ri şi ve siy le 

ya zı lan ese ri Şük ri ye Resûl Sorânî leh çe si-

ne (Deb u Nerîtî Kur dekân, Hevlêr 1981), 
Azîz Mu ham medpûr Dâşbendî Fars ça’ya 

(Âdab u Rusûm-i Kürdân, Hejâr’ın yaz dı ğı 
gi riş ve so nuç bö lüm le riy le, Tah ran 1369 
hş./1990), Ab dul lah Babek Pişderî Türk-

çe’ye (Kürt le rin Örf ve Adet le ri, İs tan bul 
1998), Cân (Jan) Dost Arap ça’ya (Risâle 
fî âdâti’l-Ekrâd ve tekâli di him, Ebûzabî 
2011) çe vir miş tir. 2. TevârîÅ-i šadîm-i 

Kür distân. Bâ ye zîdî, en bü yük Kürt ta-

rih kay na ğı say dı ğı Şe ref Hân-ı Bit lisî’nin 

Fars ça Şe refnâme’si ni yi ne Ja ba’nın teş-

vi kiy le 1859’ da bu ad la Kürt çe’ye çe vir miş, 

Şe ref Han ve ese ri ne da ir bir mu kad di me 

yaz mış, mü el li fin süs lü üslûbu nu ol duk ça 

sa de leş tir miş ve ba zan asıl met nin zen-

gin li ği ni or ta dan kal dı ra cak de re ce de ih-

ti sa ra git miş tir. Bu du rum Bâyezîdî’nin 

elin de da ha kı sa bir Şe refnâme nüs ha sı 

ola bi le ce ği ni de ak la ge tir mek te dir. Ese rin 

Sa int Pe ters burg Salt ykov Shched rin Halk 

Kü tüp ha ne si’nde (Rus ya Millî Ktp.) bu lu-

nan mü el lif hat tı nüs ha sı, Şe refnâme’nin 

V. Vel ya mi nov-Zer nov neş riy le (Sa int Pe-
ters burg 1860-1862) kar şı laş tı rı la rak J. S. 

Mu sa el ian ve Ka nadê Kur do ta ra fın dan 

ya yım lan mış (TavârîÅ-i šadim-i Kur distân; 
pe re vod Sa raf-ha na Bid li si s per sids ko go 
âzyka na kurd skij âzyk; iz da nie teks ta, 
pre dis lo vie, uka za te li i og lav le nie, I, Mosk-
va 1986), ar dın dan Saîd Dey reşî ta ra fın dan 

da neş re dil miş tir (Şe refnâme ya Şe ref han 
Bed li sî, Du hok 2007). 3. TevârîÅ-i Ce-

dîd-i Kür dis tân (Ki tâb-ı Tâ rîÅ-i Ce dîd-i 
Kür dis tân). Şe ref nâ me’ nin ter cü me sin-

den son ra ona ze yil ol mak üze re 1858’de 

ta mam la nan bu ese rin 1000 say fa oldu ğu 

kay de di lir. Ja ba’nın Fran sız ca’ya çe vi re-

rek 1867’de Sa int Pe ters burg’a gön der-

di ği ese rin, ki ta bın içe ri ği hak kın da açık-

la ma la rın yer al dı ğı el li say fa lık ön sö zü 

dı şın da âkı be ti bi lin me mek te dir. 4. Leylî 

vü Mecnûn. Ja ba, Bâ ye zî dî’ nin 1858’de 

men sur ola rak ka le me al dı ğı ese rin Fuzû-

lî’ den ter cü me ol du ğu nu kay de der ken Ru-

den ko, Hâris-i Bit lisî’nin ken di si tara fın-

dan neş re di len ay nı ad lı man zum ese ri nin 

nes re çe kil miş şek li ol du ğu so nu cu na var-

mış tır. 5. Ter cü me-i ™arb-i Me ¦e lâ ne 
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Sa na tı ve Bey koz İş le ri (İs tan bul 1974). 
2. Ha cı Bay ram-ı Ve li: Ya şa mı-So yu-

Vak fı (I-II, An ka ra 1983, 1989). I. cilt te 

Ha cı Bayrâm-ı Velî’nin ha yat hikâye si, 

Bay ramîlik ve kol la rı, ay rı ca Ha cı Bayrâm-ı 

Velî’nin so yun dan ge len ler ele alın mış tır. 

II. cilt te Ha cı Bayrâm-ı Velî Vak fı’na ait ai le 

ar şi viy le dev let ar şiv le rin de ki resmî ve gay-

ri resmî bel ge ler, Ha cı Bay ram’ın şi ir le ri ve 

Ha cı Bay ram şi ir le ri an to lo ji si yer al mak ta-

dır. 3. Tuğ ra lar ve Öz gün Bir Meh met 

IV. Tuğ ra sı (İs tan bul, ts.). 4. Mus ta fa 

Ke mal Ata türk ve Yah ya Ke mal Be yat lı 

(Do ğu mu nun Yü zün cü Yı lın da Yah ya Ke-
mal Be yat lı ’dan ay rı ba sım, Ata türk Kül tür 
Mer ke zi Ya yın la rı, İs tan bul 1994, s. 5-50). 
Ter cü me: Ru bâ î yât (H. Go ads Nak haî’ nin 
rubâîle ri, Tah ran 1967). Hâtı rat: Gö nül-

den Gö nü le: Fu at Bay ra moğ lu ile Anı-

lar da (İs tan bul 1995). İs ma il Par la tır ta ra-

fın dan ya yı ma ha zır la nan eser, Par la tır’ la 

Tu ran Of la zoğ lu’ nun Fu at Bay ra moğ lu ile 

yap tık la rı ko nuş ma lar dan olu şan “ne hir 

söy le şi” ma hi ye tin de bir eser dir. Mek tup: 
Yah ya Ke mal’ den Fu at Bay ra moğ lu’na 

Ka ra çi Mek tup la rı (İs tan bul 2008). Be şir 

Ay va zoğ lu’nun ya yı ma ha zır la dı ğı ki tap, 

Yah ya Ke mal’in mek tup la rı nın ya nı sı ra bu 

mek tup la ra Fu at Bay ra moğ lu ta ra fın dan 

ve ri len ce vap lar ve Bay ra moğ lu’nun Yah ya 

Ke mal hak kın da ki ya zı la rın dan oluş mak-

ta dır.

BİB Lİ YOG RAF YA :
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ÿBe şir Ay va zoğ lu

– —BAYTURSUNOV, Ahmed
(1873-1938)

Devlet adamý,
Kazak dil biliminin kurucusu,

gazeteci ve þair.˜ ™

28 Ocak 1873 ta ri hin de Ka za kis tan’da 

Kos ta nay ili Can gel din böl ge si Sa rı tü bek 

kö yün de doğ du. 1891’de Tur gay’da iki sı-

nıf lı Rus-Ka zak oku lu nu bi tir di. 1895’te 

Oren burg’da ki dört yıl lık öğ retmen oku-

lun dan me zun ol du. 1909 yı lı na kada r Ak-

tö be, Kos ta nay ve Kar ka ra lı illerinde Rus-

Ka zak okul la rın da öğ ret men lik, Karka ra lı 

oku lun da mü dür lük yap tı. 1921-1925 

1945’te ta nış tık tan son ra rubâîye yö nel di. 

Kla sik rubâî for mu nu ve ve zin le ri ni bü yük 

bir us ta lık la kul lan dı. Sa de bir Türk çe ile 

baş ta Ömer Hayyâm ol mak üze re bü tün 

rubâî şa ir le ri gi bi ha yat ve dün ya nın ge çi-

ci li ği, ölüm, hiç lik duy gu su, ka de re bo yun 

eğ me, te vek kül, ça buk ge çen ömür den 

kâm al ma te ma la rı nı iş le mek le be ra ber 

ba zı rubâîle rin de şahsî ha yat tec rü be le rin-

den kay nak la nan duy gu ve dü şün ce le ri ni 

di le ge tir miş tir.

Eser le ri. Çe şit li der gi ler de ya yım lan mış 

çok sa yı da ma ka le si ve sem poz yum lar da 

sun du ğu bil di ri le ri bu lu nan Fu at Bay ra-

moğ lu’nun ek sik siz bir bib li yog raf ya sı he-

nüz ha zır lan ma mış tır. Ki tap ha li ne ge len 

eser le ri şun lar dır: Şi ir le ri. 1. Rubâîler-Ru-

bâ iy yât-ı Fu ad (Tah ran 1340 hş./1962; 
An ka ra 1973). CEN TO ta ra fın dan ya yım la-

nan bu eser de iki si Hayyâm’dan ter cü me 

ol mak üze re sek sen iki rubâî var dır. Bun-

lar dan alt mı şı İran lı şa ir Kâzım Re cevî Îzed 

ta ra fın dan Fars ça’ya çev ril miş tir. Türk çe 

me tin le rin İl ha mi Tu ran’ın, Fars ça ter cü-

me le ri nin de Mus ta fa Zer rin’in ka lig ra fi-

siy le ya zıl dı ğı ki tap ta ay rı ca CEN TO ge nel 

sek re te ri Nâsır Assâr’ın ön sö zü, Yah ya 

Ke mal’in Fu at Bay ra moğ lu’na it haf et ti ği 

rubâî ve Hik met İlay dın’la Kâzım Re cevî 

Îzed’in rubâî tü rü ve Bay ra moğ lu’nun ru-

bâîle ri hak kın da ki ya zı la rı yer al mak ta dır. 

2. Fu at Bay ra moğ lu’nun Ru bâ î le ri (İs-
tan bul 1976). İlk ki tap ta ki le re yir mi ye ni 

ru bâî ek le ne rek ha zır la nan eser de şai rin 

Hay yâm’ dan ter cü me et ti ği iki rubâîye 

yer ve ril me miş tir. Bay ra moğ lu bu iki eser 

hak kın da ken di si ne gön de ri len mek tup la-

rı, çe şit li ga ze te ve der gi ler de çı kan de ğer-

len dir me ya zı la rı nı ve eleş ti ri le ri kü çük bir 

ki tap ta top la mış tır: Fu at Bay ra moğ lu’-

nun Rubâîler’i Üze ri ne Dost Söz le ri (İs-
tan bul 1977). 3. Rubâîler (İs tan bul 2002). 
1977 yı lın dan iti ba ren yaz dı ğı rubâîle ri ih-

ti va et mek te dir. İl ha mi Tu ran’ın ya yı ma 

ha zır la yıp Nu şin Ver zen de Tu ran’ın re sim-

len dir di ği ki tap ta Ali Al pars lan’ın “Bay ra-

moğ lu ve Ru bâ î le ri” baş lık lı bir ya zı sı bu-

lun mak ta dır. İlmî Eser le ri: 1. Türk Cam 

Fuat

Bayramoğlu
(Beşir

Ayvazoğlu
fotoğraf

arşivi)

Mü dür lü ğü Etüt He ye ti üye li ği ve baş-

kan lı ğı yap tı (1943-1948). Kı sa bir sü re 

İk ti sat ve Ti ca ret Da ire si’nde şu be mü-

dür lü ğün de bu lun du, ar dın dan Kıb rıs’a 

bi rin ci sı nıf kon so los ola rak ta yin edil di 

(1949). Ku düs’te baş kon so los luk yap tı 

(1951-1953). Os lo (1957-1959), Bağ dat 

(1959-1960), Tah ran (1960-1962) ve Ro-

ma (1962-1963) bü yükel çi si ol du. 1963’te 

Dı şiş le ri Ba kanlığı ge nel sek re ter li ği ne 

ge ti ril di. 1964’ te Brük sel, 1967’de ikin ci 

de fa Roma, 1969’ da da Mos ko va bü yü-

kel çi li ği ne ta yin edil di. 1971 yı lı so nun da 

Tür ki ye’ye dön dü ve Dı şiş leri Ba kan lı ğı 

bün ye sin de yük sek mü şa vir ol du. 1972’de 

baş la dı ğı cumhur baş kan lı ğı ge nel sek re-

ter li ğin den 13 Tem muz 1977 ta ri hin de 

yaş had dinden emek li ye ay rıldı.

Dip lo mat lı ğı nın ya nı sı ra Do ğu ve Batı 

kül tü rü ne hâkim bir ay dın, güç lü bir ru bâî 

şa iri, in ce zevk li bir kül tür ada mı, seç kin 

bir araş tır ma cı ve çok bil gi li bir ko lek si yon-

cu olan Fu at Bay ra moğ lu zen gin pul, tuğ ra 

ve Bey koz işi cam eş ya ko lek si yon la rı na sa-

hip ti. Ulus lar ara sı pul cu luk ser gi le ri ne ka-

tı la rak al tın ve gü müş ma dal ya lar ka zan-

dı. Tah ran bü yü kel çi li ği sı ra sın da baş la yan 

Bey koz işi cam eş ya me ra kı ise za man la bu 

ala nın en bü yük ko lek si yon cu su ve uz ma nı 

ol ma sı nı sağ la dı. Bu uz man lı ğı nın ürü nü 

olan Türk Cam Sa na tı ve Bey koz İş le ri 

ad lı ese riy le li te ra tü re geç ti ve Ha cet te pe 

Üni ver si te si ta ra fın dan “sa nat ta onur sal 

dok to ra” pâ ye siy le ödül len di ril di. Emek li lik 

yıl la rı nı Kan dil li’de ki ya lı sın da şi ir ya za rak 

ve ilmî ça lış ma lar ya pa rak ge çir di. Bü yük 

de de si Ha cı Bayrâm-ı Velî hak kın da yaz dı ğı 

iki cilt lik ese ri ni bu dö nem de ta mam la-

dı. 30 Ha zi ran 1996’da öl dü ve Edir ne ka pı 

Me zar lı ğı’nda def ne dil di.

Şi ir le çok kü çük yaş ta ta nı şan Bay ra-

moğ lu, “Der viş” mah la sıy la yaz dı ğı şi ir leri 

se ki zin ci sı nıf ta iken bir ara ya ge ti rip Dî-

vân-ı Fu ad Bay ramîzâde adıy la bir di-

van ter tip et ti. Ah met Ham di Tan pı nar, 

Emin Âli Çav lı, Nu rul lah Ataç, Su ut Ke mal 

Yet kin gi bi fi kir ve ede bi yat adam la rı nın 

öğ ret men ola rak gö rev yap tık la rı An ka ra 

Er kek Li se si’nde Ah met Mu hip Dı ra nas’la, 

Mül ki ye Mek te bi’nde de Ca hit Sıt kı Ta ran-

cı ile dost luk kur du. Dı şiş le ri Ba kan lı ğı’nda 

ça lı şır ken Ce vat Dur su noğ lu, Bed ret tin 

Tun cel, Su ut Ke mal Yet kin, İs ma il Ha bip 

Se vük, Ah met Ham di Tan pı nar ve Ah met 

Kut si Te cer gi bi ede bi yat ve kül tür adam-

la rı nın “çar şam ba sof ra la rı” adı nı ver dik le-

ri soh bet top lan tı la rı na ka tıl ma ya baş la dı. 

Av ru pa yıl la rın da uzak kal dı ğı şi ire ço ğu 

şa ir olan bu ay dın lar ara sın da ye ni den 

dön dü ve hay ra nı ol du ğu Yah ya Ke mal’le 




