بيك شهر (بِي شهري) ،مدينة وحمافظة يف إقليم قونية يف تركيا ،يف ساحل جنوب شرقيّ

حبريةٍ باالسم نفسه .كانت هذه البحرية تسمّى يف القدمي كاراليس( 1ال تزال هناك قرية تعرف باسم
كريل 2بالقرب من ساحل الشمال الشرقيّ) .يف العصر القدمي ،كانت مدينة كاراليا 3يف ناحية
مبفيليا /4بامفولي ا بالقرب من هذه البحرية .يعتقد بعضهم أن بيك شهر بنيت يف عهد عالء الدين
كيقباد األوّل (  516أو 564-516هـ) ،من سالجقة الروم .إلّا أنّ اسم هذه املدينة يُنسب إىل
أشرف أوغلي سليمان بيك ،من بكوات تلك املرحلة ،حيث رمّم املدينة يف أواخر القرن السابع
اهلجريّ وجعلها مركز حكومته وضرب املسكوكات بامسه .وعندما استوىل األتراك يف العام
600هـ تقريباً على غرب آسيا الصغرى ،احتلّ بكوات آل محيد ،مدينة بيك شهر كما أنّهم
دافعوا مرّات عديدة عن هذه املدينة أمام البكوات اجملاورين هلا ،من الـ "قَره مانيّني*" .اشترى
السلطان مراد األوّل العثماينّ (حك671-651 :هـ) ،بيك شهر وعدّة مدن أخرى من كمال
الدين حسني ،أحد باكاوات آل محيد .بعد معركة أنقَرة (آنكارا ،يف العام 004هـ) ،سقطت
مدينة بيك شهر بيد الـ "قَره مانيّني" .استوىل العثمانيّون مرّة أخرى على املدينة يف عهد السلطان
حممّد األوّل (084- 006هـ) ،ولكن مل يكن استيالؤهم عليها تامًّا حتّى العام 046هـ.
أصبحت بيك شهر يف عصر بايزيد الثاين (710 – 005هـ) مركز سَنجَق [والية] ،وكانت يف
القرن العاشراهلجريّ من أكثر واليات منطقة قره مان سكّانًا.
سمة ،وعدد سكّان
يف العام 1770م1410/هـ ،كان عدد سكّان املدينة َ 604418ن َ
سمة .من اآلثار املعماريّة املهمّة يف املدينة ،جمموعة أشرف أوغلي
حمافظة بيك شهر َ 764646ن َ
ومسجد أرمغانشاه.

املصادر واملراجع :علي جواد ،ممالك عثمانيه نك تاريخ وجغرافيا لغايت [املصطلحات
التارخييّة واجلغرافيّة يف املمالك العثمانيّة] إسطنبول 1616-1616هـ1077-1075/م،
قسم  ،1ص 100 -106؛ مصطفى بن عبد اهلل حاجي خليفة ،جهان منا ،إسطنبول
1146هـ1668/م ،ص 516؛ مشس الدين سامي ،معجم األعالم ،ط .مهران ،إسطنبول
1615-1605هـ1070 -1007 /م ،مادّة "بكشهري"؛
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لالطالع على القائمة الكاملة ملراجع د .أ .د .التركيّة
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