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Kahtaniler'e mensup bir Arap kabilesi. 
L . ~ 

Kahtanfler'den Kudaa kabilesinin bir 
koludur. Bazı r ivayetlerde Cüzam'ın bir 
kolu olarak da zikredilen Behra kabile
sine adını veren şahıs Behra b. Amr b. 
Hafl b. Kudaa'dır. İlk zamanlarda Yen
bO'dan Eyle'ye kadar uzanan topraklar
da oturan kabile daha sonra Kızıldeniz 
kıyılarına göç ederek Yukarı Mısır (Said) 
ile Habeşistan arasında uzanan geniş bir 
sahaya yayıldı, nüfusu giderek çoğaldı 
ve Nübe'ye hakim oldu. Yaklaşık 580'de 
komşuları Tağlib ve Tenüh gibi Hıristi
yanlığı kabul eden kabile mensupları MO
te Savaşı'nda Lahm. Cüzam, Kayn ve Belf 
gibi bazı Arap kabileleriyle birlikte Bi
zans kuwetlerinin saflarında müslOman
lara karşı savaştıla r. Tebük Seferi'nden 
sonra on üç kişilik Behra heyeti Medi
ne'ye gelerek (9 1 630) aynı kabileye men
sup sahabi Mikdad b. Amr'ın (Esved) mi
safiri oldu. Heyet üyeleri daha sonra Hz. 
Peygamber'le görüşüp İslamiyet'i kabul 
ettiler ve birkaç gün Medine'de kalarak 
dinin temel esaslarını öğrendiler. Hz. 
Peygamber'in isteği üzerine kendilerine 
hediyeler verilerek ülkelerine uğurlandı
lar. Ancak kabilenin tamamı müslüman 
olmadı. Nitekim Halid b. Velid DOmetül
cendel'e yaklaşınca ( 12 / 633) burada otu
ran hıristiyan halk müslümanlara karşı 
Behra ve diğer Arap kabilelerinden yar-

. dım istedi. İslam birlikleri kumandanı 
İyaz b. Ganm. Behra ve diğer gayri müs
lim Arap kabileleri karşısında zor du
rumda kalınca Halid b. Ve!Id'i yardıma 
çağırdı; o da Behralılar'a baskın yaptı ve 
mallarını ele geçirdi (13 / 634) Yermük 
Savaşı ve diğer savaşlarda Kelb, Tenüh, 
Lahm. Cüzam ve Gassanfler'le beraber 
Bizans'ın müttefiki olarak kalan Behra 
kabilesi mensupları Suriye'nin fethinden 
sonra topluca İslamiyet' i kabul ettiler. 
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BEHRAM - ı GÜR 

( _)j ~~) 
Behram·ı Gilr b. Yezdicerd 

b. Behram b. Şapilr 
(ö. 438) 

Sasani hükümdan 
(420-438). 

I. Yezdicerd'in oğlu ve halefıdir. Doğum 
tarihi belli değildir. Çocuk yaşta iken Me
dain'den (Ctesiphon) uzaklaştırılarak HI
re Hükümdan Münzir'in yanına gönde
rildi. İki Arap'la bir İ ranlı süt anne tara
fından büyütüldü; günlerinin çoğunu Ha
vernak Sarayı'nda geçirdi. Bir ara Me
dain'e gittiyse de Yezdicerd tarafından 
iyi karşılanmadı. Tekrar Hlre'ye dönme
si de Doğu Roma sarayından başşehre 
gelen bir elçinin ricası ile gerçekleşebildi. 

Münzir'in yanına dönen Behram ba
basının 420'de ölümüne kadar Hlre'de 
kaldı. Medain'deki ileri gelenler Yezdi
cerd'in sert idaresinden dolayı bu aile
den kimseyi tahta çıkarınama kararı al
mışlardı. Bu yüzden taht mücadelesin
de Ermenistan valisi olan kardeşi Şah
pOr hayatını kaybedince Münzir'den al
dığı yardımcı kuwetlerle İran'a hareket 
eden Behram aynı yıl içinde tahtı ele ge
çirdi. 

Behram -ı Gür' u tahtında otururken tasvir eden bir min
yatür (Firdevsi, Şehntime. iü Ktp. , FY, nr. 1406, vr. 127A) 

Behram - ı Gür başlangıçta hıristiyan
ları baskı .altına almış, fakat daha son
ra ülkesinin menfaatlerini düşünerek 

bundan vazgeçmiştir. 

427'de bir gece baskını sonunda do
ğudan İran sınırlarını geçerek -her yeri 
yağmalayan ve Hazar denizinin güneyin
deki araziyi ele geçiren Akhunlar'ı Rey'
de mağlüp etti. Tehlikenin Ceyhun geri
sine atılmasından sonra da kardeşi Ner
sl'yi Merzüban-ı Kuşan unvanı ile Hora
san valiliğine getirdi. Taberi'nin rivaye
tine göre gizlice Hindistan'a giden Beh
ram burada Deybül, Mekran ve Sind'e 
sahip olmuş , ülkesine döndükten kısa 

bir süre sonra da yaban merkebi (gür) 
avı sırasında bir çukura düşerek kaybol
muştur. Başka bir rivayete göre ise ece
liyle ölmüştür. Hüsrev Pervlz ve EnOşir
van gibi büyük Sasanl hükümdarları ara
sında yer alan Behram'dan sonra tahta 
ll. Yezdicerd geçti. 

Arapça ve Farsça güzel şiirleri olan Beh
ram - ı Gür'un hayatı , av ve aşk macera
ları Firdevsl'nin Şehndme, Geneeli Niza
rni'nin Heft Peyker, Emir Hüsrev-i Dihle
vl'nin Heşt Bihişt, Ali Şir Nevaf'nin Seb'a-i 
Seyydre ve Hatifl'nin Heft Manzar adlı 
mesnevileri yanında birçok menkıbe ve 
minyatüre konu olmuştur (bk. İA, ll, 453). 
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BEHRAM PAŞA CAMii 

Diyarbakır' da 
XVI. yüzyıla ait cami. 

Şehrin güneyinde Mardin Kapısı civa
rındadır. Diyarbakır'ın on üçüncü Osman
lı valisi ve beylerbeyi olan Sokullu aile
sinden Kara Şahin Mustafa Paşa'nın oğlu 
Behram Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
Cümle kapısındaki kitabeden inşasına 

972 (1564) yılında başlanıp 980 (1572) 
yılında tamamlanmış olduğu anlaşılmak

tadır. Mimar Sinan'ın İstanbul dışında
ki önemli bir eseri ve bir deneme yapısı 


