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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. Avlusundaki şadırvanda boğumlu-düğümlü sütun-
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nin en önemli özelliğini tek kubbeli hariminin duvarlarındaki hareket teşkil etmektedir. Dört duvara oturan tromplu
kubbe ile örtülü yapı sisteminde bir değişiklik yapılarak kalın tutulan duvarlarda dikdörtgen boşluklar elde edilmiştir .
Bunların her birinde küçük birer mihrap nişi bulunduğu ve aralara ikinci kat
mahfillerinin yerleştirilmiş olduğu görülmektedir. Böylece kubbe de dört duvar
yerine bir bakıma sekizgen bir ayak sistemine oturtulmuş olmaktadır. Kalın duvarlarda boşluklar bırakmanın sonucu
dört köşede dört tane kare mekan ortaya çıkmıştır. Bunlardan mihrap yönünde bulunan ve küçük kubbeciklerle örtülü birer hücre meydana getiren boş
luklara iç taraftan girilmektedir. Aslın
da beş kubbeli olan son cemaat yeri, dış
tan sütunlarla çevrilip meyilli bir çatı altına alındığından geniş bir sakıf meydana getirmekte ve bu özelliği ile bölgedeki yazın namazları açık havada kılma
geleneğine de uygun bir karakter kazanmış olmaktadır.

Son cemaat yeri cepheleri dahil duvarlarda iki değişik renkte taş kullanıl
mış olması dış görünüme dekoratif bir
hareketlilik sağlamıştır. İçte ise tromp
ayaklarındaki mukarnas dolgular mimari süsleme elemanları olarak dikkati çekmekte ve duvarları kaplayan XVI. yüzyıl iznik çinileri de cümle kapısındaki iki
renkli görünüme katılmaktadırlar.
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Paşa cam ii'nin
XX. yüzy ı l
başında
çekilmiş

bi r fotoğrafı
(iü Ktp. , AlbUm,
m. 90.4 60)

Paşa camii'ni n planı

istanbul'da Bali Paşa ve Silivrikapı ibrahim Paşa camilerinin ana mekan şe
maları ile yakın benzerliğe sahip olan Diyarbakır Behram Paşa Camii, bir tek kaynakta adı geçmekle beraber Sinan ' ın
önemli deneme yapıları arasında sayıl
maktadır.
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Yemlnüddevle ve Emlnülmille
Ebü'I-Muzaffer Behram Şa h b. Mes ' ı1d
(ö. 552 / 1157)
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Tiginabad'da bulunduğu için
eline düşmekten kurtuldu,
fakat yapılan savaşta mağ!Qp olarak Sistan yoluyla Kirman Selçuklu Hükümdan
Arslanşah'ın yanına kaçtı. Arslanşah kendisine yakın ilgi gösterdi ve Horasan Meliki Sencer' den yardım istemesini tavsiye 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 üzerine Sencer ona karşı bir sefer düzenledi. Büst'te Sistan hakimi Taceddin ile
kardeşi Fahreddin de ona katıldı ve birleşik Selçuklu ordusu Arslanşah'ı Gazne
yakınlarında mağ!Qp ederek Hindistan'a
çekilmeye mecbur etti (ı ı ı 7) Be hram
Şah'ı vassal*i olarak Gazneli tahtına çı
karan Sencer onun Selçuklu hazinesine
günlük 1000 dinar (başka bir ri vayete göre y ıl lık 250.000 dinar) vergi ödemesini kaağabeyisinin

Gazneli sultanı
(1117-1157).
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Muhtemelen 1084 'te doğdu. Babası
Gazneli Hükümdan lll. Mesud, annesi Sultan Sencer'in kız kardeşi Mehd-i lrak' tır. Babasının 508'de ( 1115) ölümü üzerine kardeşler arasında başlayan saltanat mücadelesini kazanan ağabeyi Arslanşah taht kavgalafı sırasında kardeş
lerinden bazılarını öldürmüş , bazılarını
da hapsederek Gazneli tahtına geçmişti
(509 / 1116) Behram Şah babasının öldüğü tarihte bugünkü Kandehar yakın-

rarlaştırdı.

Sencer'in Gazne'den ayrıl
sonra Pencap'tan topladığı
kuwetlerle Behram Şah'ın üzerine yürüdü. Ona mukavemet edemeyeceğini anlayan Behram Şah Gazne'nin kuzeybatı
sındaki Samiyan Kalesi'ne sığındı, Arslanşah da Gazne'ye hakim oldu. Ancak
daha sonra Selçuklu ordusunun destekIediği Behram Şah karşısında mağ!Qp
oldu ve Afganistan sınırında yakalanarak hapsedildi (ı ı ın Behram Şah ileride başına yeni meseleler çıkarmasından
endişe ederek onu öldürttü (5ı2 / ııı8)
Arslanşah.

masından

Arslanşah 'ın Pencap'taki vekili Muhammed b. Ali eş-Şeybanl bir müddet sonra Behram Şah'a isyan etti. Bunun üzerine sultan süratle Hindistan seferine
çıktı ve Muhammed b. Ali'yi mağ!Qp ederek isyanı bastırdı. Fakat daha sonra bu
kabiliyetli ve tecrübeli devlet adamını
affedip görevinde bıraktı ve Gazne'ye
döndü (Ocak ll 19) Onun dönmesi üzerine Muhammed b. Ali ikinci defa ayakIandı ve bağımsızlığını ilan etti. Behram
Şah tekrar Hindistan'a giderek asiyi bertaraf etti ve Hüseyin b. ibrahim'i Hindistan'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 olarak hareket etti. Oğlu Devletşah'ı Sultan
Sencer'in Merv'deki sarayında rehine olarak bıraktığı gibi Selçuklu hazinesine her
yıl önemli miktarda haraç ödedi. Bastır-
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dığı paralara Abbas! halifesinden sonra
Sultan Sencer'in adını da koydurdu. Ancak 113S'te haraç ödememesi ve bağım
sız hareket etmeye kalkışması üzerine
Sencer derhal Gazne'ye hareket etti ve
şehri ele geçirdi. Behram Şah Sencer'den korkup Hindistan'a doğru çekiidiyse de sonra özür dileyerek bağlılık arzetti. Sencer de onu sultan olarak yerinde bırakıp Belh'e döndü (ı ı 36)

Behram

Şah'ın hanedanın

yayılma politikasını

geleneksel
takip ederek haki-

miyet sahalarını genişletmeye çalışması
onu Gurlular'la karşı karşıya getirdi. Behram Şah'ın Gazne'de bulunan Gurlu Kutbüddin Muhammed'i zehirleterek öldürtmesi üzerine kardeşinin inti kamını almak isteyen Seyfeddin SOri büyük bir
orduyla harekete geçti. Bunu haber alan
Behram Şah Gazne ile Hindistan arasın
daki Kirman şehrine kaçtı. Seyfeddin SOri de savaş yapmadan Gazne'ye hakim
oldu ve sultanlığını ilan etti ( ı ı48). Ancak Behram Şah daha sonra onu mağ
IOp ederek Gazne'yi tekrar ele geçirdi,
Seyfeddin idam edilerek başı Rey'de bulunan Sultan Sencer' e gönderildi ( ı ı 49)
Ancak bu defa da kardeşinin intikamını
almak için seferber olan Aıaeddin Hüseyin, Behram Şah'ı bozguna uğratıp Gazne'ye hakim oldu. Şehri yağmaladıktan
sonra ateşe verdi ( ı ı 50) ve bundan dolayı da "cihan-sOz" (dünya yakan) lakabıy
la tanındı. Gurlular karşısındaki son mağ
IObiyetinden sonra Hindistan'a çekilen
Behram Şah, Sencer'in CihansOz Alaeddin Hüseyin'i mağlOp ve esir etmesinden faydalanarak Gazne'ye döndü (ı ı 52).
Beş yıl sonra burada öldü, yerine oğlu
Hüsrev Şah geçti.
Behram Şah adil, iyi kalpli ve cömert
bir hükümdardı. Zengin bir kütüphanesi vardı. ilim. edebiyat ve şiire ilgi duymuş, bu sebeple alim, şair ve edipleri himaye etmiştir. Mes'Od-i Sa'd-i Selman.
Senai, Seyyid Hasan Gaznevi, Kelile ve
Dimne'yi Arapça'dan Farsça'ya çeviren
Ebü'l-Meali Nasrullah-ı Sirazi (eser onun
teşv i ki y l e tercüme ve kendisine ithaf ed ildiği için Kelfle ue Dimne·i Behram Şah
adıy l a şö hret bulmuştur), Seyyidü'ş-şua

ra EbO Bekir b. Muhammed, Muhammed b. Nasır-ı Alevi ile kardeşi Hasan.
Şehabeddin Ali ve Fahreddin Muhammed gibi şair ve edipler onun himayesine mazhar olmuş ve bazıları eserlerini
ona ithaf etmişlerdir. Bu bakımdan onun
dönemi kültür açısından Gazneliler'in .
son parlak dönemini teşkil eder.
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şirme taşlardan gelişigüzel yapılmıştır.

Bu kısımlar belki de geç bir devirde tamir görmüştür. Ancak yine Behramkale'de Murad Hüdavendigar Camii'nin de
böyle devşirme malzeme ile yapıldığı düşünülürse bu ihtimal zayıflar. Semerdarm şeklinde ortaya doğru yükselen
köprünün iki yanında kalın taş levhalardan korkuluklar vardır.
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Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesinde
Osmanlı devrine ait köprü.

( .;,!_,.,r. )
Siracüdd!n Muhammed b. Yahya
b. Muhammed
et-Temlml ez-Zeyd!
(ö. 957 / 1550)
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Behramkale'nin yakınından geçen Tuzçayı üzerinde olan bu köprünün yapı
lış tarihi ve yaptıranı bilinmemektedir.
Fakat mimarisi bakımından Osmanlı devri Türk sanatının klasik dönemine (XVXVII . yüzyıl) ait olduğu tahmin edilmektedir. Cevdet Çulpan, bu köprünün Ezine'deki 784 (1382) tarihli Asılhan Bey
Köprüsü'ne benzerliğinden hareketle bunun da o tarihlere doğru inşa edilmiş
olabileceği ihtimalini ileri sürer.
la

Behramkale Köprüsü sivri kemerli üç
gözlü, nisbeten ufak boydaki köprülerin
güzel bir örneğidir. Büyük göz 1S m ..
yanlardakiler ise 7 m. kadar açıklığa sahiptir. Kemerierin muntazam ve olduk-
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BEHRAMKALE KÖPRÜSÜ

Behramkale Köprüsü - Ayvacık 1 Çanakkale

ça itinalı işçiliğine karşılık bilhassa büyük kemerin iki yanındaki dolgular dev-
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Yem enli Zeydi fakih.
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Aslen Basralı bir aileye mensup olup
888'de (1483) Yemen'in Sa'de şehrin
de doğdu. Behran lakabıyla tanınmıştır.
Gençlik yıllarında bir yandan Yemen'in
muhtelif şehirlerinde ticaretle meşgul
olurken bir yandan da bulunduğu yerdeki ilim adamlarından ders okudu. En
ünlü hocası, zamanında Zeydi fıkhının
önde gelen şahs iyetlerinden biri olan
Seyyid Murtaza b. Kasım'dır. Mütevekkil-Aiellah ez-Zeydi döneminde başka
dılık yapan Behran 957 Ramazanında
(Eylü l 1550) doğum yeri olan Sa'de'de
öldü .
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