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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 



olarak değerlendirilmekte. ancak adı Si
nan'ın eserlerine dair kaynaklardan sa
dece Tuhfetü'l-mi'marfn'de geçmek
tedir. E 

o 

"' 
o 

Tamamen kesme taştan. tek kubbeli 
ve tek minareli, son cemaat yeri çifte 
revaklı ve sakıflı bir camidir. Aslında bir 
külliye olarak düşünüldüğü anlaşılmak
tadır: hamarnı da ayaktadır. Avlusunda
ki şadırvanda boğumlu-düğümlü sütun-

:::;:~l:~::M~~,z:::;~:~~~ t~=,:5 ::E~ 
nin en önemli özelliğini tek kubbeli ha- "==-ıı::==:=..::"--'---''-' 1 

riminin duvarlarındaki hareket teşkil et-
mektedir. Dört duvara oturan tromplu sehram Paşa camii'nin planı 
kubbe ile örtülü yapı sisteminde bir de-
ğişiklik yapılarak kalın tutulan duvarlar-
da dikdörtgen boşluklar elde edilmiştir . 

Bunların her birinde küçük birer mih-
rap nişi bulunduğu ve aralara ikinci kat 
mahfillerinin yerleştirilmiş olduğu görül
mektedir. Böylece kubbe de dört duvar 
yerine bir bakıma sekizgen bir ayak sis
temine oturtulmuş olmaktadır. Kalın du
varlarda boşluklar bırakmanın sonucu 
dört köşede dört tane kare mekan or
taya çıkmıştır. Bunlardan mihrap yönün
de bulunan ve küçük kubbeciklerle ör
tülü birer hücre meydana getiren boş
luklara iç taraftan girilmektedir. Aslın
da beş kubbeli olan son cemaat yeri, dış
tan sütunlarla çevrilip meyilli bir çatı al
tına alındığından geniş bir sakıf meyda
na getirmekte ve bu özelliği ile bölge
deki yazın namazları açık havada kılma 
geleneğine de uygun bir karakter kazan
mış olmaktadır. 

Son cemaat yeri cepheleri dahil du
varlarda iki değişik renkte taş kullanıl
mış olması dış görünüme dekoratif bir 
hareketlilik sağlamıştır. İçte ise tromp 
ayaklarındaki mukarnas dolgular mima
ri süsleme elemanları olarak dikkati çek
mekte ve duvarları kaplayan XVI. yüz
yıl iznik çinileri de cümle kapısındaki iki 
renkli görünüme katılmaktadırlar. 

Behram 

Paşa camii'nin 

XX. yüzyı l 

başında 

çekilmiş 

bi r fotoğrafı 

(iü Ktp. , AlbUm, 

m. 90.460) 

istanbul'da Bali Paşa ve Silivrikapı ib
rahim Paşa camilerinin ana mekan şe
maları ile yakın benzerliğe sahip olan Di
yarbakır Behram Paşa Camii, bir tek kay
nakta adı geçmekle beraber Sinan ' ın 

önemli deneme yapıları arasında sayıl

maktadır. 
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BEHRAM ŞAH 

(.ı.: t~) 

Yemlnüddevle ve Emlnülmille 
Ebü'I-Muzaffer Behram Şah b. Mes' ı1d 

(ö. 552 / 1157) 

Gazneli sultanı 
(1117-1157). 

_j 

Muhtemelen 1084 'te doğdu. Babası 
Gazneli Hükümdan lll. Mesud, annesi Sul
tan Sencer'in kız kardeşi Mehd-i lrak' 
tır. Babasının 508'de ( 1115) ölümü üze
rine kardeşler arasında başlayan salta
nat mücadelesini kazanan ağabeyi Ars
lanşah taht kavgalafı sırasında kardeş
lerinden bazılarını öldürmüş, bazılarını 

da hapsederek Gazneli tahtına geçmişti 
(509 / 1116) Behram Şah babasının öl
düğü tarihte bugünkü Kandehar yakın-

BEHRAM SAH 

larındaki Tiginabad'da bulunduğu için 
ağabeyisinin eline düşmekten kurtuldu, 
fakat yapılan savaşta mağ!Qp olarak Sis
tan yoluyla Kirman Selçuklu Hükümdan 
Arslanşah'ın yanına kaçtı. Arslanşah ken
disine yakın ilgi gösterdi ve Horasan Me
liki Sencer' den yardım istemesini tav
siye etti. Dayısı Sencer de onu iyi karşı
ladı ve kardeşi Arslanşah'a bir mektup 
göndererek aralarındaki meseleyi uzlaş
ma yoluyla halletmelerini istedi. Fakat 
o bu teklifi reddettiği gibi annesi Mehd-i 
lrak'a da çok kötü davrandı. Bunun üze
rine Sencer ona karşı bir sefer düzenle
di. Büst'te Sistan hakimi Taceddin ile 
kardeşi Fahreddin de ona katıldı ve bir
leşik Selçuklu ordusu Arslanşah'ı Gazne 
yakınlarında mağ!Qp ederek Hindistan'a 
çekilmeye mecbur etti (ı ı ı 7) Be h ram 
Şah'ı vassal*i olarak Gazneli tahtına çı
karan Sencer onun Selçuklu hazinesine 
günlük 1000 dinar (başka bir ri vayete gö
re y ıl lık 250.000 dinar) vergi ödemesini ka
rarlaştırdı. 

Arslanşah. Sencer'in Gazne'den ayrıl

masından sonra Pencap'tan topladığı 

kuwetlerle Behram Şah'ın üzerine yürü
dü. Ona mukavemet edemeyeceğini an
layan Behram Şah Gazne'nin kuzeybatı
sındaki Samiyan Kalesi'ne sığındı, Ars
lanşah da Gazne'ye hakim oldu. Ancak 
daha sonra Selçuklu ordusunun destek
Iediği Behram Şah karşısında mağ!Qp 

oldu ve Afganistan sınırında yakalana
rak hapsedildi (ı ı ın Behram Şah ileri
de başına yeni meseleler çıkarmasından 
endişe ederek onu öldürttü (5ı2 / ııı8) 

Arslanşah'ın Pencap'taki vekili Muham
med b. Ali eş-Şeybanl bir müddet son
ra Behram Şah'a isyan etti. Bunun üze
rine sultan süratle Hindistan seferine 
çıktı ve Muhammed b. Ali'yi mağ!Qp ede
rek isyanı bastırdı. Fakat daha sonra bu 
kabiliyetli ve tecrübeli devlet adamını 
affedip görevinde bıraktı ve Gazne'ye 
döndü (Ocak ll 19) Onun dönmesi üze
rine Muhammed b. Ali ikinci defa ayak
Iandı ve bağımsızlığını ilan etti. Behram 
Şah tekrar Hindistan'a giderek asiyi ber
taraf etti ve Hüseyin b. ibrahim'i Hindis
tan'da vekil bırakarak (ı ı 19) Pencap'ta 
nüfuz ve otoritesini yeniden yerleştirdi. 

Behram Şah 1119-1135 yılları arasın
da ülkede tam bir barış ve huzur sağla
dı ve uzun süren hükümdarlık yıllarında 
Sultan Sencer'in sadık bir vassali ola
rak hareket etti. Oğlu Devletşah'ı Sultan 
Sencer'in Merv'deki sarayında rehine ola
rak bıraktığı gibi Selçuklu hazinesine her 
yıl önemli miktarda haraç ödedi. Bastır-
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