
BEHRAM SAH 

dığı paralara Abbas! halifesinden sonra 
Sultan Sencer'in adını da koydurdu. An
cak 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 çekiidiy
se de sonra özür dileyerek bağlılık ar
zetti. Sencer de onu sultan olarak yerin
de bırakıp Belh'e döndü (ı ı 36) 

Behram Şah'ın hanedanın geleneksel 
yayılma politikasını takip ederek haki
miyet sahalarını genişletmeye çalışması 
onu Gurlular'la karşı karşıya getirdi. Beh
ram Şah'ın Gazne'de bulunan Gurlu Kut
büddin Muhammed'i zehirleterek öldürt
mesi üzerine kardeşinin intikamını al
mak isteyen Seyfeddin SOri büyük bir 
orduyla harekete geçti. Bunu haber alan 
Behram Şah Gazne ile Hindistan arasın
daki Kirman şehrine kaçtı. Seyfeddin SO
ri de savaş yapmadan Gazne'ye hakim 
oldu ve sultanlığını ilan etti ( ı ı48). An
cak Behram Şah daha sonra onu mağ
IOp ederek Gazne'yi tekrar ele geçirdi, 
Seyfeddin idam edilerek başı Rey'de bu
lunan Sultan Sencer' e gönderildi ( ı ı 49) 
Ancak bu defa da kardeşinin intikamını 
almak için seferber olan Aıaeddin Hüse
yin, Behram Şah'ı bozguna uğratıp Gaz
ne'ye hakim oldu. Şehri yağmaladıktan 
sonra ateşe verdi ( ı ı 50) ve bundan do
layı da "cihan-sOz" (dünya yakan) lakabıy
la tanındı. Gurlular karşısındaki son mağ
IObiyetinden sonra Hindistan'a çekilen 
Behram Şah, Sencer'in CihansOz Alaed
din Hüseyin'i mağlOp ve esir etmesin
den 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 kütüphane
si vardı. ilim. edebiyat ve şiire ilgi duy
muş, bu sebeple alim, şair ve edipleri hi
maye 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 il
diği için Kelfle ue Dimne·i Behram Şah 
adıyl a şöhret bulmuştur), Seyyidü'ş-şua

ra EbO Bekir b. Muhammed, Muham
med b. Nasır-ı Alevi ile kardeşi Hasan. 
Şehabeddin Ali ve Fahreddin Muham
med gibi şair ve edipler onun himayesi
ne 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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Iii ERDOGAN MERÇİL 

1 
BEHRAMKALE KÖPRÜSÜ 

ı 

Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesinde 

L 
Osmanlı devrine ait köprü. 

_j 

Behramkale'nin yakınından geçen Tuz
la çayı üzerinde olan bu köprünün yapı
lış tarihi ve yaptıranı bilinmemektedir. 
Fakat mimarisi bakımından Osmanlı dev
ri Türk sanatının klasik dönemine (XV
XVII . yüzyıl) ait olduğu tahmin edilmek
tedir. Cevdet Çulpan, bu köprünün Ezi
ne'deki 784 (1382) tarihli Asılhan Bey 
Köprüsü'ne benzerliğinden hareketle bu
nun da o tarihlere doğru inşa edilmiş 
olabileceği ihtimalini ileri sürer. 

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

Behramkale Köprüsü - Ayvacık 1 Çanakkale 

ça itinalı işçiliğine karşılık bilhassa bü
yük kemerin iki yanındaki dolgular dev
şirme taşlardan gelişigüzel yapılmıştır. 

Bu kısımlar belki de geç bir devirde ta
mir görmüştür. Ancak yine Behramka
le'de Murad Hüdavendigar Camii'nin de 
böyle devşirme malzeme ile yapıldığı dü
şünülürse bu ihtimal zayıflar. Semer
darm şeklinde ortaya doğru yükselen 
köprünün iki yanında kalın taş levhalar
dan korkuluklar vardır. 
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Siracüdd!n Muhammed b. Yahya 
b. Muhammed 

et-Temlml ez-Zeyd! 
(ö. 957 / 1550) 

Yem enli Zeydi fakih. 
_j 

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 yer
deki ilim adamlarından ders okudu. En 
ünlü hocası, zamanında Zeydi fıkhının 
önde gelen şahsiyetlerinden biri olan 
Seyyid Murtaza b. Kasım'dır. Mütevek
kil-Aiellah ez-Zeydi döneminde başka
dılık yapan Behran 957 Ramazanında 
(Eylü l 1550) doğum yeri olan Sa'de'de 
öldü. 

Eserleri. Fıkıh , fıkıh usulü, tefsir, ha
dis ve Arap edebiyatı sahalarında kale
me aldığı on beş kadar eserinin başlıca
la rı şunlardır: 1. Teitif:ı.u'l-kulı1b ve'l
ebsar li'l-ihtida, ila keyfiyyeü iktita
ii Eşmari'l-ezhô.r. Mütevekkil Yahya b. 
Şemseddin'in (ö 9(:ö / 1558) el-Eşmar ii 
tı'~hi'l-e,immeti'l-athar adlı kitabının 
şerhi olup meseleleri delilleriyle zikre
den bir Zeydi fıkıh kitabıdır. 2. el-Katil. 
Zeydi fıkıh usulüne dairdir. 3. el-Mu ete
med min f:ı.adişi seyyidine 'l-Muştafa. 

Kütüb-i Sitte'de yer alan hadislerin fıkıh 
konularına göre düzenlendiği bir eserdir. 
4. el - Mul].taşarü'ş-şô.ff if cilmeyi'l- can1i 
ve'l - ~avô.tf (bu dört eserin yazma nüs
haları için bk. Brockelmann. GAL, ll, 534; 


