
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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Padişah yemekten sonra Has Bahçe'
ye iner. atıyla sahil kenarındaki Sultan 
Bayezid Köşkü' ne gider, orada kurulu 
olan tahtında istanbul'da bulunan gü
reşçi, zOrbaz ve esnaf- ı hünerveranın 

gösterilerini seyrederdi. Gösterilerin bit
tiği top atışıyla belirtilirdi. 

Bazı bayramlarda padişahlar halka 
açık büyük şenlikler düzenlettirmişler

dir. Bu bayram şenliklerinden yakın ta
rihte yapılan biri, Sultan Abdülaziz'in 25-
28 Nisan 1866 tarihlerinde düzeniettir
diği şenliktir. 1866 yılındaki kurban bay
ramında yapılan bu şenlik gösterileri öğ

leden sonra başlamıştır. Haliç'te, Galata 
Köprüsü ve Sarayburnu'nda düzenlenen 
gösterilerde istanbul esnafı çeşitli hü
nerler göstermiş, orta oyuncuları, usta 
hayalbazlar ve meddahlar çeşitli semt
lerde halkı eğlendirmişlerdir. Bu şenlik 
programında özellikle güreşçiler önemli 
yer tutmuştur. 

Bütün Osmanlı şenliklerinde seyirci
ler yarım ay düzeninde oturur, padişa
hın atağı da bu yarım ayın tam merke
zinde olurdu. Padişahın yanında sadra
zam, defterdar ve vezirlerin atağı ya da 
çadırları bulunurdu. Otağların önüne gös
terilerin rahatça seyredilebilmesi için 
üstleri renk renk kumaşlarla kaplı se
dirler konulurdu. Padişah atağının sol 
yanında ziyafet çadırı, sultanların kah
vecileri, baltacılar. şehzade hocalarının 

çadırları yer alırdı. Bunlardan sonra Da
rüssaade ağasının. onun yanıbaşında da 
hazinedarın çadırları kurulurdu. Valide 
sultan ile haseki sultanın ve öteki saray
lı kadınların gösterileri seyretmeleri için 
de kafesli küçük bir köşk yapılırdı. 

)01. yüzyıldan itibaren şenlik düzeni 
belli bir protokol ve programa bağlan
mıştır. Bayramlarda öğleden önce bay
ramlaşma, ikram, pişkeşlerin dağıtılma
sı ve yemekle geçer. öğleden sonra da 
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gösteriler yapılırdı. Büyük törenlerde ge
celeri de kandiller, mahyalar ve fişekler

. le donanma düzenlenirdi. Öğleden son
raki gösterilerde çeşitli hünerler (can
baz, zürbaz, küzebaz, gözbağcı vb.), esnaf 
oyunları, dramatik oyunlar, sportif oyun
lar yer alırdı. Ayrıntıda değişse de genel 
çizgileri içinde aynı sırayı takip eden 
şenlik programı kısaca şöyle özetlene
bilir: Kabul merasimi, ziyafet, kahve soh
beti, dinlenme. gösteriler, akşam yeme
ği. donanma. 

İkindiden sonra esnaf alayları otağ- ı 
hümayun önünden geçerdi. Her esnaf 
toncasının bir, iki ya da üç flaması var
dı. Mesela baharatçılar, ortasında yal
dızlı çizgisi olan yeşil; sicimciler yarısı 
kırmızı , yarısı beyaz; çıkrıkçılar loncala
rının baş harfi bulunan kahverengi; ka
ğıtçılar ise kenan yeşil çizgili, ortası be
yaz flamalar taşırlardı. Loncalar ya ken
di meslekleriyle ilgili oyuntarla veya ho
şa gidecek hüner gösterileriyle, mesela 
ciltçiler dört tekerlekli bir arabada bir 
ustanın cilt yapması ve çırakların Kur'an 
okumasıyla geçerlerdi. Bu cilt sonradan 
padişaha hediye edilirdi. Esnaf grup
larının padişaha hediye ettikleri kendi 
meslekleriyle ilgili eşyalar en nadide ve 
pahalı cinsten şeyler olurdu. Bu hediye
ler bazan da yiyecek içecek gibi şeyler
di. Çörekçiler, bir araba üzerine yerleş
tirilmiş fırında çörek pişirerek geçerler, 
sonra da pişirdikleri çörekleri padişaha 
sunarlardı. Bazı loncalar bir orta oyunu 
oynar. bir diğeri Karagöz oynatırdı. Lan
caların gösterdiği hünerler arasında göz
bağcılık. zOrbazlık, canbazlık gibi hüner
ler de bulunurdu. ll l. Ahmed zamanın
da 1708'de düzenlenen şenlikte ekmek
çi ve çörekçiler arasında yüzlerini una 
bulamış maskaralar da yer almış, bunlar 
türlü maskaralıktarla halkı güldürmüş
lerdi. Oyuncu esnafı ise ellerinde süslü, 

Daimabahçe 
Sarayı 'n ın 

Muayede 
IBayramlaşmaı 

Salonu 

lll. Murad'ın ceviz üzerine a l tın kaplama bayram tahtı 
(TSM, Envanter, nr . 2825) 

üst tarafları yuvarlak bir yaprak ya da 
yelpaze gibi olan renkli sopalarla yürür
lerdi. Bu sapalar geçit töreninde oyun
cu kollarının amblemleri olduğu kadar 
oyun sırasında değişik işler gören birer 
aksesuar olarak da kullanılırdı. Her şen
likte esnafın geçit töreni gösterileri, ge
rek sergiledikleri mallar gerekse çalış
malarını gösteren sahneler açısından 

halkın büyük ilgisini çekerdi. Bu yönden 
de esnafın geçidi şenlikte önemli yer 
tutardı. 

Bayram şenliklerinde mehter takımı 
da önemli yerini almıştı. XIX. yüzyılın ilk 
yarısında Yeniçeri Ocağı'nın ilgasından 

sonra kurulan saray orkestrası mehte
r in yerine geçti. 1829 yılında Donizet
ti'nin yönettiği bir orkestra davetlilere. 
yabancıları hayrete düşürecek ustalıkta 
çalmıştı. Bu yıllarda klasik Türk müziği 

nin yanı sıra klasik Batı müziği de bu 
gibi eğlencelerde bir hayli yer tutmaya 
başlamıştı. Güreşten ve spordan zevk 
alan Sultan Abdülaziz'in sarayında kur
ban bayramına rastlayarı 28 Nisan 1866 
gecesi düzenlenen bir kabul töreninde 
saray orkestrası . konuk diplomatlar ve 
sarayın ileri gelenleri salona girerken 
La Traviata'dan, ll. Travatore'den par
çalar çalıyordu. 

ll. Abdülhamid döneminde ve XX. yüz
yılın başlarında bayramlar daha sade bir 
biçimde kutlanmakla birlikte aynı usul 
devam etmiştir. Bayram arefe günü top 
atışlarıyla başlar ve bayramın son gü
nünün ikindisinde atılan topla sona erer
di. Ramazan gecelerinde olduğu gibi ra
mazan bayramını müjdeleyen davut ses
leri hem çocukları hem büyükleri sevin
dirirdi. Büyükler ve küçükler sabah er
kenden bayramlık elbiselerini giyerler 
ve yakınlarında bulunan bir camide bay
ram namazını kı lmaya giderlerdi. Na
mazdan sonra camide yapılan bayram-



!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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zamanında 

Topkapı 

Sa ray ı 

Babüssaade 
önünde 
yapılan 

bir bayram 
alayın ı 

gösteren 
yağ lı boya 
tablo 
(TSM, Padişah 

Portreleri 

Salonu) 

BAYRAM ALA YI 

BAYRAM AlA YI 

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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