
seydi İsrailoğulları'nda olduğu gibi o da 
kadınların camiye gitmelerine engel olur
du" (Buhilr"i, "E~an", 163; Müslim, "Salat", 
144). Günümüz müslüman toplumlarının 
çoğunda kadının sosyal hayatta aldığı 

rol göz önünde bulundurulduğu takdir
de onların teravih ve bayram namazları 
gibi cemaatle ifa edilen ibadetlere, is
lam adabına uymak şartıyla katılmala
rında bir sakınca görmemek gerekir. 

Hz. Peygamber musallaya giderken ve 
evine dönerken farklı yollardan geçme
yi tercih ederdi. Ramazan bayramında 
namazdan önce hurma yer, kurban bay
ramında ise kestiği kurban etinden yi
yinceye kadar ağzına bir şey koymazdı. 
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Jı!liliıl lERAHİM BAYRAKTAR 

2. Bayram Kutlamaları . Araplar genel 
olarak bayramlarda en güzel elbiseleri
ni giyer, at veya deve yarışı tertipler ve 
umumiyetle köle yahut cariyelerin çal
dığı bendir (zilli iri def) eşliğinde dans 
ederlerdi. Çocuklar ise bir kısmı halen 
oynanmakta olan kovalamaca, çizgi. ce
viz. aşık ve cülahik (misket) gibi oyunlar 
oynamak suretiyle eğlenirlerdi. İslami
yet meysir (kumar) ve kadın erkek karı
şık eğlenme gibi Cahiliye adetlerini ya
saklamasına karşılık meşrQ olan bay
ram şenliklerine izin vermiştir . Bayram 
boyunca kılıç ve diğer silahların taşın
masını yasaklayan hadisler (bk. BuharT, 

"'İdeyn", 9; İbn Mace. "İkiime ", 168) her
halde bayramın huzurunu bozabilecek 
olayların çıkmasına fırsat vermeme ama
cını taşıyordu. 

Dini ve sosyal olmak üzere iki yönü 
bulunan ramazan ve kurban bayramı 
kutlamaları Asr-ı saadet'te musaila adı 
verilen geniş bir alanda. kadınların ve 
genç kızların da (bk. Tirmizi, "Cum'a", 36) 

katıldıkları bayram namazı ile başlardı. 
Hz. Peygamber'in, bayramların kalaba
lıkla ve büyük bir coşku içinde kutlan
masını arzu ettiği (b k. Müsned, V, 84, 85; 

Vl , 33, 55 , 72, 91. ı 13. 134, 143. 204, 209, 
235, 409 ; DarimT. "Salat", 223 ; Bu h ari. "Ha
yız", 7. 23. "'tcteyn", 12. 15. 20. 2ı . "Şalat", 
2, "Hac", 8ı; Müslim, " Şalatü'l- 'ideyn", 
ı ı. ı 2, 22), hatta bu arada silahlarla ya
pılan folklorik gösterilere dahi izin ver
diği ve Mescid-i Nebevl'nin toprak ze
mini üzerinde bir grup Habeş'in oynadı
ğı mızrak-kalkan oyunlarını eşi Hz. Aişe 
ile birlikte seyredip Hz. Ömer'in müda
halesini de doğru bulmadığı bilinmek
tedir (bk. Buhari, "'İdeyn", 2; Müslim, "Sa
latü'l- 'ideyn", 22 ; N esaT. "Şalatü'l - 'ideyn", 
34, 35). Ayrıca kendisi seyretmemekle 
birlikte Hz. Aişe'nin yanında cariyelerin 
def çalıp oynarnalarına da izin vermiştir 
(bk BuharT. "'İdeyn", 3; Müslim. "Şalatü 'l
'ideyn", 16-20) 

Hz. Peygamber'in ramazan bayramla
rında musallaya çıkmadan önce hurma 
yeme adeti bir sünnet telakki edilmiş 
ve bu telakki bayramda tatlı ikramı ge
leneğini doğurmuştur. Daha tabiin dö
neminde İbn Sirin gibi un, tereyağı ve 
bal veya hurma ezmesinden yapılan ba
zı tatlıları ikram etmeyi adet haline ge
tirenler vardı. Bağdat'ta 380 (990-91) 
yılında yapılan bir bayram kutlamasın
da uzunluğu yaklaşık 1 SO metreye va
ran sofralarda tatlıların sunulduğu riva
yet edilmektedir (Makrizi, I, 387; Mez, ll, 
249) 

Kaynaklarda nasıl bayramlaştıklarına 

dair fazla bilgiye rastlanmayan ilk müslü
manların, muhtemelen Hz. Peygamber'in 
bir kurban bayramı günü kurban keser
ken, "Allahım, Muhammed'den, Muham
med ailesinden ve Muhammed ümme
tinden kabul et!" demesinden (Müslim, 
"Eçlal:_ıi", 19) mülhem olarak, "Allah biz
den de sizden de kabul etsin" duasıyla 
( rf-o.J l:. ...iı!J:z ) tebrikleştikleri rivayet 
edilmektedir (Süyüti, el-Havf fi'l-{etava, 
I, ıo9). Bu tebrikleşme biçiminin Ömer 
b. Abdülaziz döneminde de devam etti
ği anlaşılmaktadır. İbn Asakir'in İbrahim 
b. EbO Ayle'den rivayetine göre ravi bir 
bayram günü Ömer b. AbdülazTz'in hu-
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zuruna girer ve halifenin bayramının bu 
kelimelerle kutlandığını görür (Ami!T, s. 
23). Sonraki yüzyıllarda hükümdarların 
güç, kuwet, sağlık ve saltanatlarının de
vamını, ömürlerinin uzun olmasını vb. 
dileyen dualarla bayramları kutlanırdı 

(Kalkaşendi. IX, 48-55 ; ayrıca bk. ALKIŞ). 

Abbasiler, Cahiliye döneminden beri 
İran kültürünün etkisinde kalmış birçok 
bölgede geleneği devam eden Nevruz 
ve Mihrican bayramlarını da kutlamak
la birlikte asıl iki islami bayrama önem 
vermişler ve bunları büyük törenlerle 
kutlamışlardı r. Halifeler namazda halka 
imamlık eder, bayramın faziletleriyle ve 
müslümanların İslami hayatın muhafa
zası konusunda yapmaları gereken hu
suslarla ilgili hutbe okurlardı. Bağdat, 
Kudüs ve Şam gibi büyük şehirlerde ra
mazan ve kurban bayramları son dere
ce parlak merasimlerle kutlanır, özel
likle X. yüzyılın ikinci yarısına kadar is
lam'ın gücünü Bizans'a karşı sergilemek
te önemli yeri olan Tarsus gibi Avasım * 
şehirlerinde törenierin muhteşem geç
mesine özen gösterilirdi. Halkının çoğu
nu çeşitli yerlerden gelen gönüllülerin 
oluşturduğu Avasım şehirlerinde bay
ramların İslam'ın güzelliklerini ve gücü
nü gösterir biçimde daha canlı ve hare
ketli geçmesine. bizzat cihada çıkama

yanlar tarafından gazilere gönderilen 
bağışların da büyük katkısı oluyordu. 
Bayram geceleri çeşitli şehirlerde fener 
alayları tertiplenir. her taraftan tekbir 
ve tehlil sesleri yükselirdi. Nehirler süs
lenmiş kayıklarla dolar, kıyııa·rda kan
diller yakılır, hilafet sarayı ışıklarla do
natılırdı. Halkın çoğunluğu siyah rengi 
alarnet olarak seçen Abbasi halifelerine 
benzemek için siyah bayramlıklar giyer
di. Bazıları da başlarına siyaha boyan
mış kağıttan veya kamıştan külahlar ge
çirir, üzerinde, "Allah onlara karşı sana 
kafidir; O işiten ve bilendir" (ei -Ba~ara 2/ 
ı 37) mealindeki ayetin yazılı olduğu cü b
bel er giyerlerdi. 

Fatımiler. halk arasında "büyük mev
sim" denilen ramazan bayramı kutla
rnalarına özel bir ihtimam göstermek
teydiler. Büyük küçük bütün devlet me
murlarına elbise dağıtıldığı için bu bay
ram "fdü'l -hulel " (elbise bayramı ) adıyla 
da anılırdı. Mısır'da resmi ihtifaller Mu
iz-Lidinillah'ın buraya gelmesiyle (362 / 

972) başladı. O yıl ilk defa Fatımi halife
si büyük bir merasimle sarayın doğusu
na düşen ve kumandan Cevher tarafın
dan bayram namazları için yaptırılmış 
olan musallaya merasimle gitti. Aziz-Bil
lah döneminde (976-996) merasim daha 
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ayrıntılı bir hale getirildi. Halifenin na
maza giderken geçtiği yolun çeşitli yer
Ierine platformlar konuluyor, her plat
formda bir müezzinle birlikte bazı dev
let görevlileri oturuyorlardı. Halife ihti
şamlı bir kafileyle saraydan çıkıp mu
sallaya varıncaya kadar tekbirler getiri
lirdi. Merasim kafilesinde altın ve ipek 
eşya ile süslenmiş fil ve zürafalar da bu
lunurdu; fillere silah kuşanmış askerler 
binerdi. Patımf halifeleri bayram namaz
larında halka imamlık yaparlardı. Hali
feyi görmek ve huzurunda yapılan gös
terileri seyretmek için halk dönüşte yol
ları ve sarayın önünü doldururdu. Rama
zan bayramının önemli bir özelliği de bü
tün devlet memurlarına tatlı dağıtılma 

sı ve büyük sofralarda ziyafet verilme
siydi. Sadece bunun için Aziz - Billah za
manında "darü'l-fıtra" denilen özel bir 
mutfak kurulmuştu. Receb ayı ortala
rından başlayarak bayram tatlıları için 
gereken malzeme depo edilirdi. Halife 
bayram namazı sonrasında ihtişamlı sof
ralar kurdurarak öğleye kadar devam 
eden ziyafetler verirdi. Sofrada hafızlar 
Kur'an okur, müezzinler tekbir getirir 
ve şairler bu günle ilgili şiirlerini okur
lardı. Kahire ve Pustat'ın ulemasıyla aya
nının yanında haham ve patrik de da
vetlere iştirak ederdi. 

Patı mfler'de kurban bayramı kutla
maları. arefe günü sabahı vezaret dai
resinde vezirin, rütbelerine göre yüksek 
dereceli askeri ve sivil devlet memurları 
ile ulema ve şairlerin tebriklerini kabu
lüyle başlardı. Daha sonra vezir halife
nin bayramını kutlamak için saraya gi
der. kendisini ümera, divan başkanları, 
yüksek dereceli devlet memurları ile ya- · 
hudi ve hıristiyan din adamları takip 
ederdi. Bunların ardından huzura bay
ram kasidelerini okumak üzere şairler 

girerlerdi. Bayram namazı ile ilgili tören 
hemen hemen ramazan bayramında ol
duğu gibiydi. Yalnız halifenin ramazan 
bayramında beyaz olan merasim elbise
si bu bayramda kanı temsilen kırmızı 

olurdu. Namazdan sonra bir müddet din
lenen halife, vezir. kadılkudat ve mera
sime iştirak eden bazı müderris ve yük
sek dereceli memurlarla birlikte mez
bahaya gider, yoruluncaya kadar hazır
lanmış kurbanları müezzinlerin tekbir
leri eşliğinde keserdi ; kurban edilen hay
van sayısı bazan çok büyük rakamlara 
ulaşırdı. Halife kurban kesimine son ve
rince kırmızı elbisesini çıkarıp vezire he
diye eder. vezir de törenle Darü'I-veza
re 'ye giderek tebrikleri kabul ederdi. 
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Kurban etleri devlet memurlarına ve hal
ka dağıtılırdı. Bu vesileyle devlet memur
larına elbise de verilirdi. Kurban bayra
mı sofralarının kurulması halifenin mez
bahadan dönmesiyle başlar ve üç gün 
boyunca tekrar edilirdi. Patımf halifeleri 
ayrıca bayram münasebetiyle hakimi
yetleri altındaki bölgelere tebrik mek
tupları gönderirlerdi. 

Selçuklular da ramazan ve kurban bay
ramı kutlarnalarına büyük önem vermiş
lerdir. Saraylar süslenir, bayram namaz
larından sonra Selçuklu sultanı hanedan 
mensuplarının, devlet ricalinin ve halkın 
tebriklerini kabul ederdi. Bu arada sa
rayın önünde davul ve zurnalar çalınır
dı. Sultan halkın arasına karışır, mescid
lere gider, hutbe ve vaazları dinler. kes
tirdiği hayvanların etini fakiriere dağı
tırdı. Sultanlar Abbasf halifeleriyle kar
şılıklı olarak birbirlerine hediyeler gön
derirlerdi. Selçuklular, Abbasiler ve Pa
tımfler gibi Nevruz ve Mihrican bayram
larını da kutlamışla rdır. 

Memlükler zamanında Mısır'ı ziyaret 
eden İbn Battüta'nın (ö ı 377) Ebyar şeh
rindeki müşahedelerine göre, ramazan 
bayramı kutlamaları daha arefe günü 
hilalin gözlenmesi için her yörenin kadı 
ve ileri gelenlerinin yüksek bir yere çık
maları ve burada hazırlanan namazgah
ta akşam namazını kılmaları ile başlar
dı. Sonra ellerindeki mumlar, meşaleler 
ve fenerlerle geri dönerierdi (er·Rif:ıle, s. 
3 ı). Bu uygulama diğer şehirlerde de 
yapılırdı. Kahire'de ramazan boyunca ge
ce yanlarına kadar açık olan dükKanlar 
bayram geceleri daha hareketli olur, 
özellikle helvacılar ve mumcuların bu
lunduğu çarşılarda büyük bir izdiham 
yaşanırdı. Arefe geceleri ertesi günün 
hazırlıklarıyla geçerdi. Sabahın erken sa
atlerinde bayram namazı için yollara çı
kanlar büyük bir alay oluştururlardı. Na
mazdan sonra evlerde bayram kutla
maları devam ederdi. Birbirine tatlı ve 
şekerler ikram etmek adetti. Bayram 
günleri halk kadınlı erkekli kabir ziya
retine gider, özellikle Kahire'nin önem
li mesire yerlerinden biri olan Karate·: 
de eğlenirlerdi. Burada Kur'an okundu
ğu gibi şarkılar da söylenirdi. Vaizler 
kabirler arasında kurulan kürsüle~den 
halka vaaz eder, kassaşlar menkıqe an
latırlardı. Bazıları ailece Nil' de dolaş

mak için kayık kiralardı; kayıklar nere
deyse Nil'in bütün yüzeyini kaplayacak 
derecede çok olurdu. Kurban bayramla
rında da benzer merasim ve eğlenceler 
tertiplenirdi. 

İbn Battüta, Delhi Tuğluklular hane
danının ikinci hükümdan Il. Muhammed 
Şah'!n (1325-1351) sarayındaki bayram 
kutlamalarını şöyle anlatır: "Sultan are
fe g~cesi askeri ve sivil devlet adamla
rına, yönetici ve memurlara, hizmetçile
re hil'atler gönderirdi. Sabah olunca fıl
ler altın. mücevher ve ipek örtülerle süs
Ienir, bunlardan on altı tanesi sultan için 
ayrılırdı. Sultan bunlardan birine biner, 
önünde köle ve hizmetçileriyle yaklaşık 
300 nakib yürürdü. Kadılkudatlar. kadı
lar, diğer İslam memleketlerinderi gel
miş önemli misafirler ve müezzinler fii
Iere binerierdi; müezzinler tekbir geti
rirlerdi. Sultan bu şekilde saraydan çı

kar. emirler kendi kumandalarındaki as
kerler ve ayrı bayraklarla onu karşılar
lardı. Sultan kafilesiyle yürür, onu as
kerleriyle birlikte sırayla kardeşi, karde
şinin oğlu, amcasının oğlu, vezir ve diğer 
önde gelen emirler takip ederdi; bunlar 
atlı idiler. Namazgaha vardıklarında sul
tan kapıda durarak kadılara ve diğer 

önde gelenlere içeri girmelerini emre
der, sonra kendisi filden in erdi ; imam 
da namaz kıldırıp hutbe okurdu. Bay
ram kurban bayramı ise bir deve getiri
lir, sultan onu keser, sonra tekrar file 
binip saraya dönerdi. Sarayın avlusuncıa 
ba.rgah * kurulup renkli ipeklerden ya
pılmış yapma ağaç ve çiçeklerle süsle
nirdi. ·Büyük bir altın tahtta oturan sul
tan sırasıyla kadılar, hatipler, ulema, şü

refa, meşayih, kendi akrabaları, vezir ve 
ordu kumandanlarının tebriklerini kabul 
ederdi. Kendisine bir köyün geliri ihsan 
edilmiş herkesin üstüne adı yazılmış bir 
kumaş parçası içinde altın getirip orada 
hazırlanan altın leğene atması adetti; 
sultan bunları dilediğine verirdi. Sonra 
yemek yenirdi. Sultan bayramın diğer 
günlerinde bir başka bargahta ve diğer 
bir ta.ht üzerinde halkın tebriklerini ka
bul ederdi. Birinci ve ikinci gün ikindi
den sonra eğlence düzenlenir. cariyeter 
şarkı söyler, dansederler, sonrçı da sul
tan onları meraşime katılanlara hediye 
ederdi. Üçüncü gün sultan akrabalarını 
evlendirerek kendilerine hediyeler verir, 
dördüncü gün köleleri, beşinci gün cari
yeleri azat eder, altıncı gün bunları bir
birleriyle evlendirir, yedinci gün de çe
şitli sadakalar dağıtırdı" (erRiJ:ıle, s. 446-
449). 

Pas'ta Merfnfler zamanında ramazan 
bayramı kutlamaları resmi ihtifallerle 
başlardı. Arefe günü akşamı bayramın 
nasıl kutlanacağı vali tarafından halka 
duyurulur. en güzel elbiselerini giymiş 



olan çarşı esnafı yanlarında ok-yay ve
ya başka bir silahla ayrı yönlerden yola 
çıkarlardı. Her çarşı grubu ellerinde ken
di sanatlarını simgeleyen bir bayrak ta
şırdı. Gece şehrin dışında kalınırdı. Bay
ram namazı için erkenden sarayından 
çıkan sultan büyük bir alayla bayram 
yerine giderdi ; etrafında halk sağ lı sol
lu saflar halinde yürürdü. Yanındaki as
kerlerden başka arkadan seçkin asker
lerin oluşturduğu bir grup da ellerinde 
bayraklarla yürüyüşe iştirak ederlerdi. 
Davullar eşliğinde musallaya gidip geli
nirdi. Dönüşte çarşı halkı evlerine dağı
lırdı. Merlnl ailesinin iler i gelenleri ve 
yaşlıları sultanın yemeğinde hazır bulu
nurlardı. Kurban bayramlarında namaz
dan sonra sultan kurbanlarını keserdi. 
Bunlar mahpuslara ve fakiriere dağıtı
lı r, ayrıca fakirlere. düşkünlere ve cami 
görevlilerine elbiseler, askeri ve sivil yö
netici, kadı, imam ve hatipiere de çeşitli 
hediyeler verilirdi. 
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Iii NEsi BozKURT 

Osmanlı Dönemi. Türk geleneğinde de 
ramazan ve kurban bayramları çok önem-

li kabul edildiğinden bunlar her kesim
de yerleşmiş ve tören halini almış bir 
şekilde kutlanırdı. Bayram törenleri bay
ram sabahı camilerde veya musaila de
nilen açık alanlarda kılınan namazdan 
sonra başlardı. Küçükler büyüklerin eli
ni öper, büyükler yakınlarına ve çocuk
lara hediyeler dağıtır, kapıya bayramiaş
maya gelen bekçi, çöpçü, tulumbacı. da
vulcu gibi hizmetiilere bayram bahşişi 

verilirdi. Memurlar da amirlerinin evine 
bayram ziyaretine giderlerdi. Bu çok 
masraflı olan bayram ziyaretleri Osman
lılar'da 1845'ten sonra resmen kaldı

rılmış, memurların çalıştıkları yerlerde 
bayramiaşmaları ve amirlerinin evlerine 
gitmemeleri bir kararname ile hükme 
bağlanmıştır. 

Fatih Sultan Mehmed tarafından ka
nunlaştırılan saraydaki bayramiaşma

nın belli usul ve kaideleri vardı. Padişah 
bayram sabahı sabah namazını sarayda 
Hırka-i Saadet Dairesi 'nde kılardı. Hır

ka -i Saadet kapısı önüne bir kafes ko
nulur, içeriye de taht kurulurdu. Padi
şah oturduktan sonra orada hazır bulu
nan imam ve hatipler birer aşr-ı şerif 
okurlardı. Bundan sonra hazinedarbaşı 
bunlara hediye ile caizelerini verir, ar
kasından mehter çalmaya başlardı. Meh
ter çalarken oradakiler, "Ve hemişe bu
nun emsali eyyama erişmek nimeti mü
yesser ola!" diye alkış* tutarlardı. Duacı 
çavuşlar da hep bir ağızdan duaya baş
larlardı. 

Padişahın bayramını tebrik edecek 
olanların adları önceden tesbit edilirdi. 
Bunlar sabah namazını Ayasofya Camii'n
de kılarlar, namazdan sonra saraya gi
dip Kubbealtı'nda toplanırlardı. Teşrifa
tr efendi silahtar ağa aracılığıyla Sün
net Odası'nda oturan padişaha durumu 
arzettikten sonra padişah da Arz Oda
sı'na geçerdi. O arada Has Odalılar, Arz 
Odası ile Babüssaade arasına düzenli bir 
biçimde dizilirlerdi. Padişah Arz Odası'n
dan çıkıp taht önüne gelir, naklbüleşraf 
efendi yüzü padişaha dönük, ayakta el
lerini kaldırıp bir dua okuduktan sonra 
padişahın bayramını kutlar, selam vere
rek huzurdan çıkardı. Enderun ağaları 
da yüksek sesle "Aieyke avnullah! " (AI
Iah'ın yardımı üzerine olsun) derlerdi. Tek
rar çalmaya başlayan mehter takımı tö
ren süresince çalmayı sürdürürdü. Tah
tın arkasında sağda kızlar ağası. solda 
silahtar ağa ayakta dururlardı. O sırada 
istanbul 'da bulunan Kırım hanzadeleri 
de tahtın arkasında yerlerini alırlar. bun
ların arkasındaki kapıya kadar olan yeri 
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zülüflü baltacılar doldururlardı. Tahtın 

karşısında ise sekbanbaşı ağa, arkasında 
sipa!ıi ve silahtar ocakları ve subayları ile 
aynı şekilde kapıcıbaşı lar, solakbaşı, ml
ralem, zafmler. müteferrikalar ve teş

rifatçı efendi dururdu. Yüksek makam 
sahipleri sağ taraftan gelip etek öper
lerdi. Önce sadrazam, vezirler, Rumeli ve 
Anadolu kazaskerleri sırayla ilerleyerek 
tahta yaklaşırlar, eğilerek saygılarını su
narlar. sonra da etek öperlerdi. Etek 
öperken padişah her biri için ayağa kal
kardı. Padişahın her ayağa kalkıp otu
ruşunda oradakiler yüksek sesle "Ma
şallah!" derlerdi. Sadrazam kutlamadan 
sonra kızlar ağasının önünde ayakta bek
ler, vezirlerle kazaskerler onun sağına 
dizilirlerdi. Bu birinci grubu eğer vezir 
rütbesi yoksa başdefterdar. nişancı ve 
refsülküttab takip ederdi. Bunlar ise 
etek öpmez, eşik öperlerdi. O sırada ça
vuşbaşı ile kapıcılar kethüdası şeyhülis
lama haber verirler, şeyhülislam ulema
nın başında tebrike gelir, ancak etek öp
mez. padişahın önünde saygıyla eğilir ve 
el öptükten sonra ayakta yerini alırdı. 

Padişah bu bayramlaşmada istanbul ka
dılığı payesinde olan kişilere kadar aya
ğa kalkar. her ayağa kalkışta sadrazam 
hafifçe sağ kolunu tutar ve gelenleri ad
larıyla padişaha takdim ederdi. Sadra
zamın elinde meşihattan gönderilmiş bir 
teşrifat defteri bulunurdu. Ulemadan 
sonra piyade ve silahtar ağalarla Yeniçeri 
Ocağı'nın katar ağaları da denen yüksek 
rütbeli zabitleri eşik öperlerdi. Bunları 

çavuşbaşı, cebecibaşı, topçubaşı, hum
baracıbaşı ve lağımcıbaşı takip ederdi. 

Tebrik merasimi bittikten sonra teş
rifatçı efendi merasirnin sona erdiğini 

padişaha arzederdi. Padişah ayağa kal
kar, sağ koluna kızlar ağası girer, bir
kaç adım sonra sadrazam onun yerini 
alır, daha sonra onun da yerini silahtar 
ağa alırdı. Padişah Has Oda'ya geçer ve 
başta Ayasofya olmak üzere Sultan Ah
med, Süleymaniye gibi büyük camilerden 
birine bayram narnazına gitmek üzere 
üstünü değiştirirdi (bk. BAYRAM ALA YI). 

Bayram alayından sonra padişah Has 
Oda önüne konulan tahtına oturur ve 
saray nedimleri. musahibleri birbirin
den güzel nüktelerle padişahı eğlendi
rirlerdi. O sırada altın ve gümüş tabak
larda helvalar getirilir. vezirlere. şeyhü
lislama ve meşayihe dağıtılırdı. Bundan 
sonra vezirler ve ehl- i divan yerine otu
rur, Matbah-ı Amire'den getirilen ye
mekler yenirdi. Yeniçeriler ise yemekle
rini bahçede yerlerdi. 
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