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~ MmiN TuNCEL 

D MiMARİ. Dini Mimari. Camiler-Mes
cidler. XVI. yüzyıl vakıf tahrirlerinde Urfa 
(Ruha) sancağında otuz dört cami ve mes
cidin bulunduğu kayıtlıdır. XVII. yüzyıl or
talarında Urfa'yı ziyaret eden Evliya Çelebi 
yirmi iki cami ve altmış yedi kadar mes
cidden söz etmektedir. Günümüzde mev
cut olmayan, ancak vakfiyelerde isimleri 
geçen camiler şunlardır: Siverekli Ali Ca
mii, Hacı Korkmaz Camii, Çine Camii, Ta
rihli Mescidi, Şah Hüseyin Camii, Mahke
me Mescidi, Hacı Mihman Camii, Meşarki
ye Camii, Hacı Sadıka Mescidi, Kubbe Mes
cidi, Gelen Mescidi, MOsa Efendi Camii, 
Kutbiye Camii, Sakıbiye Camii. 1876 ta
rihli Halep Vilô.yeti Salnô.mesi'nde Ur
fa merkez kazasında yirmi dört cami ile 
iki mescidin bulunduğu belirtilmektedir. 
Şehirde 1887'de otuz bir cami ile otuz bir 
mescid, 1893'te yetmiş yedi cami ve mes
cid, 1894'te elli sekiz cami mevcuttur. Son 
yirmi yıl içerisinde Şanlıurfa'da Sultan Bey, 
Kardeşler (ihlasiye), Kamberiye, Damad Sü
leyman Paşa, Abdülvahid Hoca ve Kut
beddin camileri yıktınlarak yerlerine be
tonarme camiler inşa edilmiştir. Şanlıur

fa il merkezinde halen mevcut otuz dokuz 
tarihi cami ve mescid şunlardır: Ar abi Ca
mii, Asım Paşa Mescidi, Behramlar, Circis 
Peygamber, Çakeri, Dabakhane, Eski öme
riye, Fırfırlı, Hacı Lutfullah camileri, Hacı 
Yadigar Camii (Kuttik Cami) , Halilürrahman. 
Hasan Padişah, Hayrullah, Hekim Dede, 
Hizanoğlu, Hüseyin Paşa camileri, Hüsey
niye Mescidi, İmam Sekkakl, Kadıoğlu, Ka
ra MOsa camileri, Kıbrıs Mescidi, Kutbed
din, Mevlid-i Halilürrahman (Dergah), Mev
levihane camileri, Miskinler Mescidi, Mü
derris Camii, N arıncı Camii, Nimetullah Ca
mii (Ağcami), Nur Ali Mescidi, Pazar, Rıd
vaniye, Selahaddin-i EyyObi camileri, Sive
rekli Mescidi, Şehbenderiye Camii, Tokte
mir Mescidi, Tuzeken Camii, Ulucami, Ye
ni Ömeriye Camii, YOsuf Paşa Camii! B un-

' lardan Ulucami ve Pazar Camii Zengiler 
dönemine (XII. yüzyıl), Halilürrahman Ca
mii EyyObiler devrine (608/1211-12) , Ha-

san Padişah Camii Akkoyunlular zama
nına (XV yüzyıl), bunların dışında kalan 
otuz iki cami Osmanlı dönemine aittir. 
Camiierin en erken tarihlileri Eski Ömeri
ye (70!11301) , Hasan Padişah (902/1496), 

Hacı Yadigar (920/1514), Mevlid-i Halilür
rahman (9291!523), Çakeri (930/1524) ve 
Nimetullah (XVI. yüzyı l başları) camileri 
olup Selahaddin-i EyyObi, Circis Peygam
ber ve Fırfırlı camileri Osmanlı dönemin
de kiliseden çevrilmiştir. Camiler çok ayak
lı, orta kubbenin yaniara doğru genişle
diği, eş değerde çok kubbeli, mihrap önü 
kubbeli, tek kubbeli kübik, kare mekanlı 
tonozlu , mihraba paralel t~k sahnlı to
nozlu, mihraba dikey tek sahnlı tonozlu, 
mihraba dikey çift sahnlı tonozlu ve bazi
likadan çevrilen camiler olmak üzere baş
lıca on plan şemasına sahiptir. Ulucami'
nin on üç gözlü son cemaat yeri, Anado
lu camilerindeki son cemaat yerinin ilk ör
neği olması bakımından önem taşımakta
dır. Dabakhane Camii'nin (970/1562) mü
kebbiresi, Arabi Camii'nin ( 1156/1743) ya
ğışlı havalarda kullanılan, üzeri kapalı ve 
çevresi sütunlu şerefesi ve bunun üzerin
deki açık havalarda kullanılan, üstü açık 
ikinci şerefe Urfa camileri içerisinde tek 
örnektir. 

Tekkeler-Zaviyeler. XVI. yüzyıl vakıf tah
rirlerine göre Urfa sancağında Ayn-ı Hali
lürrahman. Mevlid-i Halilürrahman, Şeyh 
Mesud Dede-i Horasani ve Mencek Zavi
yesi adlarında dört zaviye bulunmaktadır. 

Şanlıurfa'da günümüzde Zengi-EyyObi dö
neminden Şeyh Mesud Zaviyesi, Osmanlı 
döneminden Afgan, Hindistani, Sadık Kal
fa ve Şeyh Saffet tekkeleri mevcuttur. Şeyh 
Mesud Zaviyesi 579 (1183) tarihli olup dört 
eyvanlı plandadır. Şeyh Saffet Tekkesi'nin 
tarikat mensuplarının misafir edildiği av
lulu bölümü geleneksel Şanlıurfa evleri pla
nın dadır. Bunun güneyine bitişik durum-
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daki, şeyhle sohbet edilen ve zikir yapılan 
mekan tek kubbelidir. 

Medreseler. Memlükler'in Şam meliki 
Emir Mencek'in 775 (1374) tarihli vakfiye
sinde Mencek Zaviyesi'nin bünyesinde mes
cid, imaret ve medresenin olduğu kayıtlı
dır. Aynı vakfiyede ayrıca Temürboğa Med
resesi'nin adı geçmektedir. Evliya Çelebi 
Urfa'daki Kızıl (Ulu) Cami, Sultan Hasan ve 
Firuz Bey medreselerinden bahsetmek
tedir. Bunlardan Kızıl Cami Medresesi ve 
Sultan Hasan (Hasan Padişah) Medresesi yı
kılmıştır. Başka hiçbir kaynakta adına rast
lanmayan Firuz Bey Medresesi'nin yeri 
tesbit edilememiştir. 1867 tarihli H alep 
Vilô.yeti Salnô.mesi'nde Urfa merkezin
de bir, 1883'te on dört ve 1887'de on se
kiz medresenin mevcudiyeti, bu medrese
lerde SOO öğrencinin okuduğu kayıtlıdır. 
1321 (1903) tarihli Nezô.ret-i Maarif-i 
Umumiyye Salnô.mesi'nde altı medre
senin adı zikredilmektedir. Urfa'da EyyO
biler dönemine ait 587 (1191) tarihli Sela
haddin-i EyyOb'i Medresesi'nin kıtabesi ve 
bir duvarı günümüze ulaşmıştır. Osmanlı 
devrine ait Abbas Ağa Medresesi (ll 07/ 

1695-96) ortadaki kubbeli dershanenin iki 
yanında sıralanmış tonozlu odalardan oluş
muştur. 1149 ( 1736-37) tarihli Rıdvaniye 
Medresesi bir aviuyu çevreleyen, önleri re
vaklı tonozlu odalardan ve kubbeli ders
hane-mescidden oluşan açık aviulu klasik 
Osmanlı medreseleri planındadır. Nakib
zade Medresesi ( 1196/1782) ortadaki bü
yük eyvanın doğusunda tonozlu bir oda, 
batısında biri kubbeli, diğeri tonozlu iç içe 
iki adalı bir plana sahiptir. Balıklıgöl'ün ba
tısında bulunan Halilürrahman Medresesi 
merdivenlerle çıkılan "L" şeklinde planı ve 
önleri revaklı tonozlu odalarıyla farklı bir 
plan gösterir (bk HALILÜRRAHMAN KÜL

LİYESİ ). Geleneksel Şanlıurfa evleri planın
daki İbrahimiye Medresesi (ı ı 3611723) iki 
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katlı şeması ile diğer medreselerden ayrı
lır. Süleyman Ağa (Yüsuf Paşa) Medresesi ile 
(XVIII yüzyıl ilk yarısı) Şehbenderiye Med
resesi ( 13 28/ ı 9 ı O) bağlı oldukları camiierin 
müştemilatı olan odalardan ibarettir. Bun
ların dışında şehirde Rahlmiye, Sakıbiye, 
Rızaiye, Süleymaniye, Burhaniye, Hamisi
ye, Rahmaniye, Şabaniye, İhlasiye, Kutbed
din ve Abdurrahman Efendi medresele
rinin varlığı kaynaklarda belirtilmektedir. 

Hama mlar ve Çimecekler. Evliya Çelebi 
Paşa. Samsat Kapısı ve Hacı Bey hamam
ları, Cıncıklı Hamam, Arasa, Muharrem. 
Keçeci ve Meydan hamamları olmak üze
re sekiz hamaıııın adını vermektedir. İbn 
MaktCıl, Mencek, Karaburç. Danakovan, 
Harıtürrahman hamamları , Kuloğlu'nun ha
mamı ve Ayaklı Hamam'ın çeşitli vakfiye
lerde adları geçer. Şehirde Osmanlı döne
minden kalma, halen çalışır durumda Veli 
Bey, Sultan, Vezir, Cıncıklı, Eski Arasa, Ser
çe ve Şaban hamamları bulunmaktadır. 
Bunlardan Sultan ile Vezir hamamları plan 
bakımından tam bir benzerlik gösterir. Cın
cıklı ile Veli Bey hamamları ılıklık kısımla
rının üç bölümlü oluşuyla, Serçe Hamarnı 
beş eyvanlı sıcaklık bölümüyle, Şaban ve 
Eski Arasa hamamları ılıklık kısımlarının 
yaniara alınmış olmasıyla farklı plan gös
termelerine rağmen genel şema bakımın
dan ortak özelliklere sahiptir. Ayrıca Sul
tan Hamarnı'na bitişik olarak Keçeci Ha
mamı bulunmaktadır. Şanlıurfa'da yoksul 
kişilerin ücretsiz yıkanması için camilere 
bağlı, "çimecek" denilen su yapılarına da 
yer verilmiştir. Bunlardan sadece tek kub
beli ve kare rnekanit planı ile Ulucami Çi
meceği günümüze ulaşmıştır. 

Şanlıurfa Kalesi ile kalenin Mahmutoğlu Kulesi denilen burcu 
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Osmanlı döneminden kalma Emencekza
de, Flruz Bey, Hekim Dede, Şeyh Saffet, 
Yıldız Meydanı, Haydar Ağa, Hüseyin Feri
düddin, Hafız Süleyman Bozan Efendi, Şeh
benderiye, Sütçü Abdurrahman Efendi, Yı
kık Sokak ve Hüseyniye Çarşısı (iki adet) 
adlarında on üç sokak çeşmesiyle Flruz 
Bey ve Şeyh Ebubekir sebilleri bulunmak
tadır. Kadıoğlu Camii'ndeki su maksemi, 
Jüstinyen Su Kemeri vasıtasıyla şehre ge
len suyun toplandığı ve buradan taksim 
edildiği tek örnektir. 

Köprüler. Şehrin içerisinden geçen Ka
rakoyun deresi üzerinde Beykapısı'ndan 
başlayarakyukarıya doğru sırasıyla Demir
kapı (Osmanlı dönemi). Beykapısı (Kısas) 
(Bizans dönemi). Hacı Kamil (Osmanlı dö
nemi), Samsat (Bizans dönemi) köprüle
ri, Jüstinyen Su Kemeri (Bizans dönemi). 
Ali Saib Bey Köprüsü (Osmanlı dönemi) ve 
Hızmalı Köprü (Karakoyunlu dönemi) bu
lunmaktadır. Bunlardan Demirkapı ve Bey
kapısı köprüleri Karakoyun Deresi Islah 
Projesi çerçevesinde 1990'lı yıllarda yıktı

rılmıştır. 

Şehir Surları ve İç Kale. Milattan son
ra V. yüzyıl başlarına ait kaynaklarda ge
çen ve Arap akıniarına karşı IX. yüzyıl baş
larında şehir halkı tarafından tahkim edil
diği bilinen Urfa surlarının ilk inşa tarihi 
belli değildir. Önemli bir kısmı yıkılmış olan 
surların Harran Kapısı, Beykapısı'na ait 
Mahmutoğlu Kulesi ile yer yer duvar ve 
burç kalıntıları günümüze ulaşmıştır. Har
ran Kapısı'nın şehre bakan kuzey cephe
sindeki Eyy(ıbi neshiyle yazılmış şerit kita
bede Selahaddin-i EyyCıbl'nin kardeşi Ebu
bekir Gazi b. EyyCıb'un adı geçmektedir. İç 

1917 yıl ı nda 
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Çeşmesi 

kalenin IX. yüzyıl başlarında yapıldığı tah
min edilmektedir. Bizanslılar, Haçlı Kont
luğu, Selçuklular, EyyCıb1ler, Memlükler, Ak
koyunlular ve Osmanlılar döneminde çe
şitli onarımlar geçiren kalenin kuzey, do
ğu ve güney cephelerinde bu onarımiara 
dair kitabeler vardır. 

Hanlar ve Çarşılar. Çifte Han, Aslanlı 
Ham, Boyahane Ham, Ali Bargut'un ham, 
Zincirli Han (Küsto'nun hanı). Cesur ve 
Hacı Ali Ağa hanları otuz yıl öncesine ka
dar ayakta olan, bugün yıkılmış hanlardır. 
Ayrıca Bican Ağa'nın XIX. yüzyıl sonların
da Haşimiye Meydanı yakınına yaptırdığı 
ikinci han (Emniyet Oteli) 1980'li yıllarda 
yıktınlarak yerine Kuyumcular Çarşısı in
şa edilmiştir. Mimari özellik göstermeyen 
bazı küçük hanlar dışında halen Şanlıurfa 
merkezinde Osmanlı dönemine ait Millet. 
Gümrük, Hacı Kamil, Barutçu. Mencek, 
Şaban, Kumluhayat Fesadı , Samsat Ka
pısı, Bican Ağa ve Topçu hanları olmak 
üzere on bir adet büyük han mevcuttur. 
Bunlardan Gümrük, Hacı Kamil. Mencek, 
Barutçu ve Fesadı hanları aviulu iki katlı, 
diğerleri aviulu tek katlıdır. Urfa'nın 151 T
de Osmanlı hakimiyetine girmesinden he
men sonra inşa edildiği tahmin edilen iki 
aviulu Millet Ham 17.500 m 2 'lik alanı ile 
Şanlıurfa hanları içerisinde en büyük ala
nıdır. Kanuni Sultan Süleyman zamanın
da 974 (1566) yılında Behram Paşa tara
fından iki katlı olarak yaptırılan Gümrük 
Ham, Evliya Çelebi Seyahatname'sinde 
Yetmiş Ham, bazı kaynaklarda ise iki renk
li taşlarından dolayı Alaca Han adıyla geç
mektedir. Şanlıurfa'nın Osmanlı dönemin
den kalma iş hanları ve çarşılarından olu
şan eski ticaret merkezi Gümrük Ham ci
varında yoğunluk göstermektedir. Kazzaz 
pazarı (Bedesten). Sipahi, Koltukçu, Pamuk
çu. Oturakçı, Kınacı, Bıçakçı. Kazancı, Nec
car, İsotçu. Demirci, Çulcu, Çadırcı, Sar
raç. Aktar. Tenekeci, Kürkçü, Eskici, Keçe
ci, Kokacı (Kovacı) ve Kasap pazarları; Bo-
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yahane, Kavafhane ve Hanönü çarşıları, 
Hüseyniye çarşıları, Gümrük Hanı civarın
da yer alan ve günümüzde tarihi özellik
lerini koruyan önemli alışveriş yerleridir. 
Bunlardan Kazzfız, Sipahi, Pamukçu, Kına
cı ve Kasap pazarları ile Boyahane Çarşısı 
ve iki adet Hüseyniye Çarşısı kapalı çarşıdır. 

Saraylar ve Konaklar. Evliya Çelebi, Ur
fa saraylarının bağlı, bahçeli, akarsulu, ha
mamlı büyük saraylar olduğunu söyleye
rek bunlardan Tayyar Mehmed Paşa Sa
rayı ile oğlunun adıyla anılan Ahmed Pa
şa Sarayı, ayrıca Paşa, Molla, Gezer Paşa, 
Celall Kadı, Sardoğlu Mustafa Paşa ve Ali 
Paşa saraylarının adını vermektedir. Rak
ka Valisi Yusuf Paşa, 1122 (1710) tarihli 
vakfiyesinde Yusuf Paşa Camii'nin kuze
yinde Valiler Sarayı ismiyle bir saray yap
tırdığını kaydetmektedir. Sarayın bugün
kü Sarayönü semtine adını veren ve günü
müzden elli altmış yıl öncesine kadar ayak
ta olan Eski Saray olduğu tahmin edilmek
tedir. ömer Paşa vakfına ait 1194 ( 1780) 
tarihli vakfiyeden Bişar Paşa Konağı adın
da bir konağın Şanlıurfa'da mevcut oldu
ğu anlaşılmaktadır. Kesme taştan inşa edi
len Kürkçüzade Mahmud Nedim Efendi, 
Osman Efendi ve Ömer Edip Efendi ko
nakları, Şair Sakıb Efendi, Hacıkamilzade 
Yusuf Ziya Efendi, Hacıkamilzade Küçük 
Hacı Mustafa Efendi konakları, Sakıblar'
dan Halil Bey'in Aynalı Köşkü bu grubun 
Şanlıurfa'daki son dönem Osmanlı örnek-

!eridir. Ayrıca 1983'te yıktınlarak yerine 
Cebeci İşhanı yaptırılan Vali Konağı kesme 
taşın modern mimariye uygulanışını tem
sil eden ilk örneklerden olması bakımın
dan önem taşımaktaydı. Bu yapılardan Mil
let Hastahanesi Yokuşu'ndaki Kürkçüzade 
Mahmud Nedim Efendi, Köprübaşı'nda Ha
cıkamil Köprüsü üzerindeki Hacıkamilza
de Yusuf Ziya Efendi, Vali Fuadbey cad
desi üzerindeki Hacıkamilzade Küçük Ha
cı Mustafa Efendi (Vilayet Konukevi) ko
nakları ve Sakıb'ın köşkü günümüze ula
şabilmiş, diğerleri yıktırılmıştır. 

Evler. Osmanlı dönemi mimari dokusu
nun önemli bir kısmını meydana getiren 
evlerde ve evlerin oluşturduğu sokaklar
da kullanılan malzemenin, uygulanan plan 
tiplerinin seçiminde ikiimin büyük etkisi 
görülmektedir. Kalker taşından yapılmış 
kalın duvarlar ve tonoz örtülü toprak dam
larla yaz aylarının gölgede 45-47 derece
ye kadar çıkan sıcaklığı büyük ölçüde ha
fifletilmiş, sokakların dar, duvarların yük
sek tutulmasıyla günün her saatinde gü
neşten korunarak yü rünebilecek gölgelik 
kesimler elde edilmiştir. Evlerin haremlik 
ve selamlık olarak inşa edilmesi ve sokak 
tarafından penceresiz yüksek duvarlarla 
çevrilip gizlenmesi İslam'daki aile hayatı
nın mahremiyeti gereği ortaya çıkmıştır. 
Dışarıya kapalı olan evlerin birer sarayı an
dırır ölçüde büyük ve teşkilatlı yapılması
nın sebebini birleşik aile düzeninde ve ai
lelerin kalabalık olmasında aramak gere
kir. Evlerin biçimlenmesinde sosyal ihti
yaçların etkisini görmek mümkündür. Ça
tı yerine düz damın kullanılmış olması sal
ça, biber, bulgur, pekmez gibi kışlık erza
kın kurutulması ihtiyacından doğmuştur. 

Ayrıca sıcak yaz gecelerinde açık havada 
yatma ihtiyacı düz damların yapılmasını 
sağlayan sebepler arasında sayılabilir. Ge-
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niş ve açık avluların (hayat) ortaya çıkma

sında ikiimin sıcak olmasının etkisi vardır. 

Ancak sünnet, düğün gibi gelenekler de 
avlunun biçimlenmesinde rol oynamıştır. 
Yılın yedi ay gibi büyük bir bölümünün sı
cak geçtiği Şanlıurfa'da serin bir mekan 
olarak kullanılan yazlık ve kışlık eyvanlar 
Urfa evlerinin vazgeçilmez öğesidir. Bazı 
evlerde yazlık eyvanın arka duvarındaki ni
şe hava akımını sağlayan ve yazın serinlik 
veren, damla bağlantılı, baca şeklinde ha
va kanalı açılmış, bu kanal dam üzerinde 
mihrap biçimindeki rüzgar taşıyla son bul
muştur. Kuzeye veya kuzeybatıya yönlen
dirilen bu taşiara çarpan rüzgarın hava ka
nalın dan eyvana inerek serinlik vermesi 
sağlanmıştır. Rüzgar taşları aynı zaman
da yaz aylarında gece namazları için mih
rap vazifesi görmektedir. Beykapısı burçla
rındaki Mahmudoğlu Mustafa Ağa harem
liği ve Çakerl Camii karşısındaki Köroğlu
zade Haydar Ağa Evi eyvaniarında görül
düğü gibi nadir de olsa bazı eyvaniara böl
gedeki Artuklu geleneğini sürdüren sel
sebiller yapılmıştır. Şanlıurfa'daki mimari 
eserlerde evler dışında taş süslemeye pek 
önem verilmemesi dikkat çekmektedir. 
Ahşap süsleme ise Urfa evlerinde şaşırtı
cı derecede bir zenginlik gösterir. Evier
deki odaların kapıları, pencere kanatları, 
duvar kaplamaları, "göz göz" tabir edilen 
süslemeli ahşap raflardan oluşan nişler 
ağaç oyma sanatının inceliklerini ve motif 
zenginliklerini yansıtır. 
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Ilmi A. CiHAT KüRKÇÜOGLU 

L 

ş APOR 
(;~ı.;, ) 

Üç Sasani hükümdarının adı. 
_j 

Kelimenin aslı şah-pfir (hükümdarın oğ

lu) olup Arapça'ya şabfir 1 sabfir şeklinde 
geçmiştir. Sasani hükümdarlarından üçü
nün adıdır. Kaynaklarda bazan ı. ŞapGr ile 
ll. ŞapGr'un birbirine karıştınldığı görül
mektedir. Sasaniler'in kurucusu Erdeş'ir'in 
oğlu ı. ŞapGr (240-272) babasının sağlığın

da ortak hükümdar ilan edildi ve babası
nın ölümü üzerine müstakil hükümdar ola
rak tahta çıktı. Romalılar'la sürekli müca
dele halinde olan ı. ŞapGr 256 yılında Ro
ma topraklarına saldırdı ve Barbalissus'
ta (Balis) yapılan savaşta çok sayıda Ro
ma askerini kılıçtan geçirdi. Suriye bölge
sini tahrip eden ŞapGr esirlerle birlikte Su
riye'deki sanatçılar ve bilginlerden oluşan 
kalabalık bir grubu HGzistan bölgesinde 
kurduğu CündişapGr şehrine yerleştirdi. 

260 yılına doğru Edessa'yı (Urfa) kuşattı ve 
şehir yakınlarında yapılan savaşta Roma 
imparatoru Valerianus'u ağır bir yenilgiye 
uğratıp esir aldı. Kapadokya bölgesini ele 
geçirdiyse de Romalılar'ın müttefik! olan 
Tedmür Kralı Odenatus (Uzeyna), Sasani
ler'i mağiGp etti. ı. ŞapGr, Arap kaynakla
rında "SabGrü'l-cünGd" (ordular sahibi Şapur) 
diye geçer (Taberl, II, 45). Ktesiphon'un 
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(Medain) güneyinde Espanbur, Fars böl
gesinde yönetim merkezi olarak inşa et
tirdiği BişapGr (Ar. SabGr) ve HGzistan böl
gesinde CündişapGr (Ar. Cündlsabür) onun 
kurduğu şehirler arasındadır. Bişapür, 23 
(644) veya 24 (645) yılında Osman b. Ebü'I
As tarafından fethedilmiş, ancak halkın bir 
süre sonra anlaşmayı bozup isyan etmesi 
üzerine öncü kuwetin başında Osman b. 
Ebü'l-As olduğu halde EbG Musa ei-Eş'ari 
tarafından 26 (646-47) yılında tekrar ele 
geçirilmiştir.l . ŞapGr'un Espanbur'dayap
tırdığı, ı. Hüsrev tarafından genişletilen 
büyük sarayın Doğu'da Eyvan-ı Kisra ve
ya Tak-ı Kisra, Batı'da Ktesiphon Kemeri 
(Are de Ctesiphon) adıyla bilinen 35 m. yük
sekliğindeki bir tonozla örtülü tören salo
nu meşhurdur. ı. ŞapGr Maniheizm'in ku
rucusu Mani'ye müsamaha göstermiş, Ma
ni de Şapuragan adlı kitabını ona ithaf 
etmiştir. l. ŞapGr babası Erdeşir'le birlik
te birçok edebi eserde yer almıştır. Pirdev
si'nin Şahname'si, Ahmedi'nin İskender
name'si ve Lamii Çelebi'nin Vamık u Az
ra'sı bunlardandır (Ercan, S . 12). Kuzey 
Irak'taki Hatra (ei-Hadr) şehrinin Sasani
ler'in eline geçişine dair Arap kaynakların
da yer alan rivayetler ı. ŞapGr'la (bazı kay
naklarda Erdeşlr ya da Il. Şapür) ilgilidir 
(Ta beri, II, 4 7 -50; EJ2 [İng J, III, 50-51). XVII. 
yüzyıl divan şairlerinden Ferdi (Arayıcızade 
Hüseyin Efendi) Şapılrname (Hikaye-i Er
deşir ü Şapür) adıyla bilinen 1183 beyitlik 
bir mesnevi kaleme almıştır. Özlem Ercan 
bu eserin transkripsiyonlu yayımını ger
çekleştirmiş ve eseri nesre çevirmiştir (b k. 
bi bl.). 

l l. ŞapGr (309-379) babası ll. Hürmüz'ün 
ölümünden (309) sonra dünyaya geldi ve 
henüz bebekken taç giydirildL Gençlik ça
ğına geldiğinde Roma İmparatorluğu ile 
yapılmış olan barışa rağmen kaybedilen 

1. ŞapQr'un ölümünün tasvir edildi~i bir minyatür (Firdevsı, 

Şahname, iü Ktp. , FY, nr. 1406) 

toprakları geri almak amacıyla mücadele
ye başladı. Özellikle Mezopotamya bölgesi 
iki imparatorluk arasında kanlı savaşlara 
sahne oldu. ll. ŞapGr, 337 yılında Bizans'a 
yönelik bir sefer düzenlediyse de doğudan 
gelen Hionitler'in saldırısı yüzünden o ta
rafa yönelmek zorunda kaldı. Daha sonra 
Bizans ordularını mağiGp ederek Diyarbe
kir'i aldı (359). Bölgedeki birçok şehri ele 
geçirdi, buralarda yaşayan halkı HGzistan'a 
ve imparatorluğun çeşitli şehirlerine gön
derdi. Bizans imparatoru lulianos büyük 
bir orduyla Sasani topraklarına girip baş
şehir Medain'e yürüdü, ancak çarpışmalar
da aldığı yaralar neticesinde öldü (363) 

Yeni imparator lovianos, ll. ŞapGr'la barış 
antiaşması imzatadı ve sonuçta ll. ŞapGr 
kaybedilen toprakları Bizans'tan geri alma
yı başardı. Bizans'a ve Arap kabilelerine 
karşı Lahmiler'i yanına çeken ll. ŞapGr, 
Araplar'dan Beni Abdülkays, Gassaniler ve 
Beni İyad ile savaştı. Esir aldığı Araplar'ı 
omuzlarını mafsallarından ayırmak veya 
delmek suretiyle öldürdüğü için "Zü'l-ek
taf" (omuzcu) lakabıyla anıldı. ll. ŞapGr Bü
zürgşapür (Ukbera) , iran-HurreşapGr (Sus) 
ve Nlşabur (Nisabur) şehirlerini kurdu. Kaf
kasya'dan gelen saldırılara karşı meşhur 
Derbend surlarını inşa ve tahkim ettirdi. 
ll. ŞapGr topraklarında yaşayan hıristiyan
ların vergilerini arttınnca hıristiyanlar bu
na tepki gösterdi, ancak bu tepki onlara 
yönelik zulüm ve baskıları arttırdı. Bu ara
da yahudi ve Maniheistler de çeşitli baskı
lara maruz kaldı. 

ll. ŞapGr'un ölümüyle yerine kardeşi 11. 
Erdeşir geçti. Ancak dört yıl sonra taht
tan indirildi ve lll. Şapür (383-388) hüküm
dar ilan edildi. ll. Şapür'un oğlu olan lll. 
ŞapGr'un adil bir hükümdar olduğu kayde
dilir. lll. ŞapGr 388 yılında öldü. Arap kay
naklarında SabGr, Fars bölgesinde Tewec 
nehrinin kollarından birinin adı olarak da 
zikredilmektedir. 
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