
BAYRAM ALA YI 

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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(ö. 1048/ 1638) 

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-

Tarsus yakınındaki Bayram Paşa ICakıdl Hanı·n ı n onarımı ile 
ilgi li 1141 11728·29! tarihli bir belge IBA. MAD. "'· 3ı72. '· 32) 



dı. Evliya Çelebi buranın yetmiş ocaklı 
ve haremli, üstü toprak örtülü bir yapı 
olduğunu söylemektedir. Kervansaray 
XVIII. yüzyıldan sonra Çakıd Hanı adıyla 
anılmaya başlanmış, birçok defa da ta
mir görmüştür. 

Bayram Paşa 'nın medresesine bağış
ladığı kitaplar daha sonra Nuruosmani
ye Kütüphanesi'ne nakledilmiştir. Bun
ların sayısı mükerrerleriyle birlikte yet
miş dokuzdur. 

Ciddi, vakarlı ve otoriter bir karakte
re sahip olan Bayram Paşa, sactareti sı
rasında bir hicviyesi sebebiyle şair NefT
yi haksız yere idam ettirmekle suçlanır. 
Sadaret kaymakamı iken İstanbul sur
larını tamir ettirmiş ve dış cephesini bo
yatmış, surlara bitişik evleri istimlak et
tirerek yıktırmış ve şehre yeni bir çehre 
kazandırmıştır. Bugün İstanbul'da Bay
rampaşa adıyla anılan bir semt bulun
maktadır. 
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BAYRAM PAŞA KÜLLİYESİ 

İstanbul'da 
1044'te (1634-35) 

Veziriazam Bayram Paşa tarafından 
yaptırılan külliye. 

_j 

Fatih ilçesi Haseki semti Keçi Hatun 
mahallesinde, Haseki Külliyesi'nin yanın
da yer alan ve medrese, sıbyan mekte
bi, tekke, türbe, sebil, çeşme ile dük
kaniardan oluşan bu külliyenin banisi 
Vezfriazam Bayram Paşa (ö . 1638) oldu
ğundan onun adıyla anılmaktadır. Bün
yesinde cami bulunmayan. XVII. yüzyıla 
has küçük ölçüdeki Osmanlı külliyelerin
den birini meydana getiren bu binaların 
dönemin Hassa Başmimarı Kasım Ağa'
nın eseri olduğu kabul edilebilir. XVIII. 

yüzyıldan bu yana birtakım onarımlar 

geçirmiş olan bu yapılardan sıbyan mek
tebi dışında diğerleri esas biçimlerini ko
ruyarak günümüze ulaşmıştır. 

Bayram Paşa Külliyesi'nin kuzey sını
rını Haseki caddesi oluşturmakta , yapı

lar kuzey-güney doğrultusunda uzanan 
ve bu caddeye bağlanan Haseki Kadın 
sokağı tarafından iki parçaya ayrılmakta
dır. Adı geçen sokağın doğusunda med
rese, sıbyan mektebi ve dükkanlar. ba
tısında ise tekke, türbe, sebil ve çeşme 
yer almaktadır. Arsasının güneyden ku
zeye doğru alçalan meylinden ötürü tek
kenin kuzeyde Haseki caddesine açılan 
cümle kapısından avluya basamaklarla 
çıkılmakta, medresenin kuzey kanadının 
altında da aynı cadde üzerinde sıralanan 
dükkanlar bulunmaktadır. Malzeme ola
rak medrese. türbe, sebil, çeşme ve tev
hidhanenin duvarlarında kesme köfeki 
taşı, derviş hücreleriyle diğer bazı tek
ke bölümlerinin duvarlarında moloz kö
feki taşı kullanılmış, sütun, sütun başlı
ğı, kapı ve pencere söğesi gibi ayrıntılar
da beyaz mermer tercih edilmiş, kubbe 
ve tonozlar ise tuğla ile örülüp içeriden 
sıva, dışarıdan kurşunla kaplanmıştır. 

Osmanlı mimarisinde bilinen en es
ki medrese olan İznik Süleyman Paşa 
Medresesi'nin tasarım ilkelerini sürdü
ren Bayram Paşa Medresesi' nde, üstü 
açık kare planlı avlu çepeçevre sivri ke
merli revaklarla kuşatılmış, pandantifli 
kubbelerin örttüğü on altı birimden olu
şan bu revakların arkasına , girişin yer 
aldığı batı yönü dışında diğer üç yönde 
on dört adet kare planlı talebe hücresi 
yerleştirilmiştir. Ortasında basık kemer
li girişin yer aldığı batı cephesi yanlar
da revaklara açılan pencerelerle dona
tılmıştır. Kuzey kanadının ortasında ve 
girişin ekseni üzerinde yükselen kare 
planlı, kubbeli dershane, hücrelerin kit
lesinden ileriye ve yukarıya doğru taş
maktadır. Revaklara açılan kapılardan 

girilen hücrelerde konumlarına göre av
luya ya da dışarı bakan pencereler, ocak
lar, dolap nişleri bulunmaktadır. Bu hüc
reler pandantiflerle basık sekizgen kas
naklara oturan kubbelerle örtülmüştür. 
Duvarlarında pencerelerin yanı sıra dolap 
nişlerinin görüldüğü dershanenin kubbe
si ise içeriden tromplara. dışarıdan mo
laz taş örgülü onikigen bir kasnağa otur
maktadır. Kuzeydeki hücre dizisinin al
tına isabet eden ve Haseki caddesi bo
yunca sıralanan dükkanlar beşik tonoz 
örtülü, dikdörtgen planlı birimlerdir. Son 
onarımda yıktırılmış olan sıbyan mekte-
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binin ahşap çatılı bir yapı olduğu ve geç 
devirde iki katlı bir muallim meşrutası 
ile genişletildiği bilinmektedir. 

Vaktiyle Üveys el-Karanf'ye ait oldu
ğu rivayet ed ilen bir arakıyyenin yanı sı
ra Hz. Muhammed'in ayak izinin muha
faza edildiği Bayram Paşa Tekkesi bu 
yüzden kaynaklarda Kadern-i Şerif Tek
kesi adıyla da anılmaktadır. Kuruluşun

da Kadiriyye'ye bağlı iken XVIII. yüzyılın 
başlarında Bayramiyye- Himmetiyye ·ye, 
aynı yüzyılın sonlarında Halvetiyye-Sün
büliyye 'ye, XIX. yüzyılın ortalarında ise 
tekrar Kadiriyye'ye intikal etmiştir. 

Tekke, türbe ve sebili çevresinde top
layan avlunun cümle kapısı kuzey yö
nüne, Haseki caddesine açılır. Basık ke
merli açıklığı . avlu yönündeki iki sütuna 
oturan sivri kemerli ve kubbeli sayvanı 
ile dikkati çeken bu esas girişten başka 
biri doğudaki Haseki Kadın sokağına, 

diğeri batıda Haseki Camii'nin arsasını 
tekke arsasından ayıran çıkmaz sokağa 
açılan iki de tali giriş mevcuttur. Tekke
ye ait on adet derviş hücresi, arsanın 
doğu ve güney sınırları boyunca uzanan 
(L) biçiminde bir kitle teşkil etmekte
dir. Bu birimler gerek ölçüleri gerekse 
plan ve üst yapı özellikleri bakımından 
medrese hücrelerine benzemekte, an
cak avluya pencere açmanın imkansız 

olduğu köşe hücresi dışında, dışa kapa
lı ve ocaksız olmaları ile onlardan ayrıl
maktadır. Daha önce XVI. yüzyılda Koca 
Sinan'ın yaptığı Atik Valide ve Sokullu 
Mehmed Paşa tekkelerinde de karşımı
za çıkan bu özellik, tarikat yapılarında 
aranan belirli bir içe dönüklüğün işareti 
olsa gerektir. Derviş hücrelerinin önün
de medresedekine benzeyen sekiz bi
rimli bir revak uzanmakta, batı ucunda 
da bunlara nisbetle daha büyük ölçülü 
olduklarından avlu yönünde ileri çıkan 
meydan odası ile şeyh odası yer almak
tadır. Doğudaki tali girişten sonraki üs
tü açık geçidi avluya bağlayan beşik to
nozlu bir geçit bu odaları birbirinden 
ayırmaktadır. Kare planlı ve pandantif
li kubbelerle örtülü olan bu mekanların 
girişleri de aralarındaki geçide açılır. 

Tekkenin yegane ocağının yer aldığı şeyh 
odasının arkasında , arsanın güneybatı 

köşesinde su haznesi ile bir dizi hela 
vardır. Sekizgen planlı ve kubbeli tevhid
hane avlunun güney kesiminde bağım
sız bir kitle olarak tasarlanmıştır. Bunun 
basık kemerli girişi kuzeye, cümle kapı
sının karşısına gelecek şekilde yerleşti
rilmiştir. Kemerin üzerinde boş bırakıl
mış bir kitabe yeri, daha yukarıda son-
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