
!aşmayı eve dönünce aile fertlerinin bay
ramiaşması takip ederdi. Büyükler bir
birlerine hediyeler verir, küçüklere de 
şeker ve lokum ile bayram harçlığı veri
lirdi. Daha sonra mahallenin bekçisi da
vulcuyla birlikte gelerek bayram bahşi
şini alırdı. Bu bahşişler toplanırken da
vulcu, "Buna bayram ayı derler 1 Bal ile 
şekerden yerler 1 Eskiden adet olmuş 1 
Bekçiye bahşiş verirler" gibi maniler söy
lerdi. Üsküdar, Galata, Kadıköy, Beyoğ
lu. Kasımpaşa, Beşiktaş, Fatih. Yenibah
çe, Edirnekapı , Sultanselim, Aksaray, 
Yedikule, Kadırga, Cinci meydanları gi
bi istanbul'un birçok semtinde bayram 
yerleri kurulurdu. Bunların en ünlüleri 
Şehzade Camii avlusunda ve Fatih Mey
danı'nda kurulanlardı. 

Cumhuriyet'in ilanından sonra millf 
bayramlar resmi protakale dahil edilmiş, 
dini bayramların kutlanması ise resmi 
protokolün dışına çıkarılarak sadece ge
lenek halinde korunmuştur. Bu dönem
de de ramazan ve kurban bayramları 

resmi kutlamaların dışında hemen aynı 
düzen içinde cereyan etmekte, bayram 
namazından sonra bayramlaşmalar. ak
raba ve dost ziyaretleri yapılmakta, bah
şiş ve hediyeler verilmektedir. 

Milli bayramlar şunlardır: 29 Ekim'de 
Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan'da Mil
li Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Ma
yıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı, 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı. 
Bunlar arasında yer alan Cumhuriyet 
Bayramı'nda cumhurbaşkanının Anka
ra'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 
devlet ve hükümet erkanının, milletve
killeri ve elçilerin tebriklerini kabul et
mesi ve bu arada büyük geçit törenleri 
yapılması resmi kutlamaların en önem-

lilerindendir. Yabancı temsilcilerin ve hal
kın da katıldığı bu geçit törenlerinden 
sonra geceleri fener alayları ve donan
malar düzenlenir. Milli ve dini bayram
larda devlet, hükümet ve parti başkan
larının kutlama mesajları yayınlamaları 
da bir gelenek olmuştur. Ayrıca rama
zan ve kurban bayramlarında gazetele
rin çıkmaması. sadece Gazeteciler Cemi
yeti'nin Bayram Gazetesi'ni yayımlama
sı da bir adet haline gelmiştir. 
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Osmanlı padişahlarının 

bayram namazlarını kılmak için 
saraydan camiye gidiş ve 

dönüşleri sırasında yapılan merasim. 
L ~ 

Gidilecek camiyi bayramdan önce padi
şahın kendisi seçer ve bu genellikle Aya
sofya veya Sultan Ahmed camilerinden 
biri olurdu. Bayram sabahı sadrazam ve 
vezirler Ortakapı (Babüsseıam) içine seri
len halılara oturarak padişahın harem
den çıkmasını beklerlerdi. Padişah gelip 
önceden özenle süslenmiş ata binince 
kapıcıbaşılar. çavuşbaşı, mir-i alem, ça
vuşlar ve rikab-ı hümayun solakları d ı

şındaki devlet ileri gelenleri de atiarına 
binerek padişaha refakat ederlerdi. Bay
ram alayında önden arkaya doğru şu gö
revliler bulunurdu: Yaya olarak saray 
hocaları, kapıcıbaşı ağalar; atlı olarak 
da defter emini, ikinci ve üçüncü def
terdarlar, başdefterdar, nişancı, sadra
zam kethüdası , vezirler. iki tarafında ya
ya olarak sorguçlu yeniçeri bölük çorba
cıları bulunan veziriazam ; sağ elinde gü
müş asa, sırtında kısa kürk, başında Se
limi kavuk. ayağında mor kadife Tatar 
şalvarı ve Çerkes yemenisi ile kapıcılar 
kethüdası; yaya olarak ikinci ve birinci 
mirahur ağalar, iki yanında kırmızı ve 
bej renkli sivri külahiarı ve ellerinde beş 
köşeli asalarıyla hasekiler. peykler, so
laklar, mücevher sorguçlu çuhadarlar ol
duğu halde padişah, başlarında mücev
herli üsküf, bellerinde ineili kuşak ve mü
cevher kakmalı hançer, sırtlarında bol 
sırmalı entari ve kaftanlarla silahtarağa 
ve başçuhadar; başında Selimi kavuk, 
belinde som mücevher bıçak, sırtında 

sırmalı entari, üstü kaftan. bunların üze
rinde seraserden dört yerli sarnur kürk 
ile Darüssaade ağ ası ; başlarında Selimi 
kavuklarla Babüssaade ağaları; başla

rında düz kaş serpuş, bellerinde mücev
her kakmalı hançer, altın köstekli som 
mücevher kama ve ayaklarında kontuş
larla hazinedar ağa ve Has Odalı ağalar. 
Padişah Ortakapı'dan çıkınca Has Fırın 

tarafındaki duvarın önünde diziimiş olan 
çavuşlar alkışa başlarlar. padişah da on
ları selamlardı. 

Böylece saraydan çıkılarak camiye va
rılır, padişah cami avlusuna girince ön
den yeniçeri ağası, arkadan kapıcıbaşı
lar koşarlar. binek taşına geldiğinde pa
dişahın çizmeleri çıkartılır ve özel bir pa
buç giydirilirdi. Atından inince sadrazam 
diz çöküp yer öperek kendisini karşılar-
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dı. Bu sırada Divan-ı Hümayun çavuşla
rı alkış tutarlardı. Sadrazam ve yeniçeri 
ağası namaz kılacağı mahfil-i hümayu
na kadar padişaha refakat ederlerdi. Pa
dişah. hazinedarbaşı tarafından gidile
cek caminin mahfil-i hümayununda ön
ceden serilmiş hususi seecadesi üzerin
de namaz kılardı. 

Namaz bitince yeniçeri ağası vakit kay
betmeden yeniçerileri alarak Bab-ı Hü
mayun ile Ortakapı arasına dizer ve pa
dişahı karşılamak için hazırlanırdı. Alay 
aynı düzen içinde saraya dönerdi. Sad
razam da dahil alaydakiler padişahı Or
takapı'ya kadar uğurlarlar. böylece bay
ram alayı sona ererdi. 
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Osmanlı veziriazamı. 
_j 

Aslen Ladikli olup babası Kurd Ağa'
dır. istanbul' da Davudpaşa ·da doğdu, 
Yeniçeri Ocağı'ndan yetişti. 1622'de tur
nacıbaşı, 1623'te zağarcıbaşı oldu ve Ru
meli'de Yeniçeri Ocağı için oğlan devşir
meye memur edildi. Daha sonra aynı yıl 
içinde sırasıyla yeniçeri (kul) kethüdası 
ve kısa bir süre sonra da yeniçeri ağası 
oldu. Yeniçeri kethüdası iken ı. Ahmed'in 
kızı Hanzade Sultan'la evlendi. Fakat ye
niçerilerin ocaktan yetişmiş yeniçeri ağa
sı istememeleri üzerine bu görevden alı
narak kubbe vezirliğine getirildi. 162S'te 
Mısır valiliğine tayin edildi. Üç yıldan faz
la Mısır'da kaldıktan sonra 1628'de ye
niden kubbe vezirliğiyle istanbul'a çağ-
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rıldı. Veziriazam Hüsrev Paşa'nın entri
kaları sonucu aziediidiyse de bir müd
det sonra IV. Murad tarafından tekrar 
ku b be vezirliğine getirildi. 1633 'te Ru
meli beylerbeyi oldu. Bu sırada Sofya'da 
timar* ve zeamet*lerde büyük ölçüde 
ısiahat yaptı. boş olanları ehil kişilere 

verdi. Tirnar ve zeamet sahipleriyle ilgili 
olarak eşkal defterleri tanzim ettirdi. Bu 
görevindeki başarıları üzerine IV. Murad 
onu taltif maksadıyla istanbul'a çağırttı 
ve ikinci vezir tayin etti. 163S'te IV. Mu
rad'ın Revan Seferi'nde sadaret kayma
kamı oldu. Bu görevde iken Tabanıyassı 
Mehmed Paşa'nın yerine veziriazamlığa 
getirildi (Şubat 1636) 

Bayram Paşa veziriazam olduktan son
ra serdar-ı ekremlikle İran cephesine 
memur edildi. Henüz istanbul'da iken Di
yarbekir'de bulunan ordunun Sivas'ta 
toplanmasını emretti. Daha sonra ken
disi de Bolu, Amasya, Niğde, Tokat ve 
Konya'yı dolaşarak Sivas'a gitti ve bura
dan orduyu alarak Antep' e geçti. Oradan 
Birecik' e giden Bayram Paşa burada 
döktürdüğü topları Musul' a naklettir
dikten sonra Amasya kışiağına çekildi. 
Bu arada IV. Murad'ın Bağdat Seferi'ne 
hazırlık olmak üzere konak mahallerin
de ordu için yiyecek ve mühimmat te
dariki yaptı. 

Bolu'da iken Abaza Paşa kalıntıların
dan olan ve Bolu mirlivası bulunan Sar
hoş Mehmed 'i idam ettirdi. Memleketi 
olan Amasya'ya gittiğinde ise su sıkıntı
sı olduğunu öğrenince kendi kesesinden 
harcadığı 20.000 kuruş ile şehre su ge
tirterek çeşmeler yaptırdı (Naima, III, 323-

324) Ayrıca yine Amasya'da bir mevle
vihane inşa ettirerek şeyhine yevmi 70 
akçe, mevlevihanenin giderleri için de 
yeterli miktarda vakıf tahsis etti. Niğ
de'de ise harap durumdaki han ve dük
kanıarı onarttı. 

Bayram Paşa, Bağdat Seferi'ne çıkan 
IV. Murad'a, Konya üzerinden geçerek 
28 Mayıs 1638'de İnönü konağında katıl
dı. Padişahın maiyetinde Halep'ten Bağ
dat'a hareket eden Bayram Paşa Urfa 
yakınlarında Cüllab mevkiinde ansızın ve
fat etti. Ölüm tarihiyle ilgili kaynaklarda 
farklı bilgiler varsa da bu tarih "Bağdat 
Seferi Menzilnamesi "n deki kayda göre 
16 Rebiülahir 1048'dir (27 Ağustos 1638 

Cuma; Sahillioğlu, s. 21). 

IV. Murad tarafından çok sevilen ve 
takdir edilen Bayram Paşa'nın ölümü do
layısıyla padişahın ağladığı rivayet edil
mektedir. Cenazesi istanbul'a nakledil- . 
miş ve bugün Haseki semti Keçi Hatun 

mahallesinde bulunan türbesine defne
dilmiştir. "Eyledi Bayram Paşa adn-i a'la
yı makam" mısraı ile ölümüne tarih dü
şürülmüştür. Ölümünden sonra. türbe
sine bitişik olarak yapılan ve kendisi ta
rafından Nüriyye-i Zeyniyye hankahı ola
rak tahsis edilen bina medreseye çevril
miştir. Bayram Paşa burada ayrıca mek
tep. mescid, sebil ve tekkeden ibaret bir 
külliye vücuda getirmişti (bk. BAYRAM 

PAŞA KÜLLİYESİ). Bunlardan başka Kay
seri'de bir mevlevihane, Adana ile Ak
köprü arasında Tarsus'un Kosun nahi
yesinde bir kervansaray inşa ettirmiştir. 
Kervansarayın inşasına ne zaman baş
landığı bilinmemekle beraber kaynak
larda lV. Murad'ın Bağdat Seferi sıra

sında henüz inşa halinde olduğu kayde
dilmektedir. Bununla beraber 1650 yıl

larında marnur bir halde olan kervansa
rayın yanında bir de cami yer almaktay-
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