
 ا، يف ساحل جنوب شرقّيية يف تركيمدينة وحمافظة يف إقليم قون (،يشهر ي)ِب بيك شهر
)ال تزال هناك قرية تعرف باسم  1سييف القدمي كارالى تسّم. كانت هذه البحرية نفسه باالسم حبريٍة

ة ييف ناح 3اي(. يف العصر القدمي، كانت مدينة كارالبالقرب من ساحل الشمال الشرقّي 2ريلك
ن يا بالقرب من هذه البحرية. يعتقد بعضهم أن بيك شهر بنيت يف عهد عالء الدي/ بامفول4ايليمبف
اسم هذه املدينة ُينسب إىل  ا أّنسالجقة الروم. إّل(، من هـ456-516أو  516ل ) قباد األّويك

 املدينة يف أواخر القرن السابع رّمموات تلك املرحلة، حيث كبأشرف أوغلي سليمان بيك، من 
العام  يفبامسه. وعندما استوىل األتراك  ضرب املسكوكاتووجعلها مركز حكومته  اهلجرّي

هم آل محيد، مدينة بيك شهر كما أّن كواتبعلى غرب آسيا الصغرى، احتّل  تقريبًا هـ060
". اشترى *ني"َقره مانّيـ الاجملاورين هلا، من كوات بالات عديدة عن هذه املدينة أمام دافعوا مّر
ة مدن أخرى من كمال (، بيك شهر وعّدهـ167-651: )حك ل العثمايّنمراد األّو السلطان

سقطت  (،هـ400، يف العام اركانآآل محيد. بعد معركة أنَقرة ) باكاواتأحد  الدين حسني،
املدينة يف عهد السلطان  ة أخرى علىون مّراستوىل العثمانّي .ني""َقره مانّي ـالمدينة بيك شهر بيد 

. هـ604ى العام ا حّت(، ولكن مل يكن استيالؤهم عليها تامًّهـ408- 006ل )د األّوحمّم
، وكانت يف ]والية[ ( مركز َسنَجقهـ071 – 005د الثاين )يزيعصر با يفأصبحت بيك شهر 

 .سّكاًنامن أكثر واليات منطقة قره مان  اهلجرّيالقرن العاشر
ان مة، وعدد سّكَسَن 604418ان املدينة ، كان عدد سّكهـ1410م/0177يف العام 

 يوغلأشرف أة يف املدينة، جمموعة ة املهّممة. من اآلثار املعمارّيَسَن 764646حمافظة بيك شهر 
 .رمغانشاهأومسجد 

املصطلحات ] ممالك عثمانيه نك تاريخ وجغرافيا لغايتجواد،  ي: علاملصادر واملراجع
م، 1077-1075هـ/1616-1616سطنبول إ [واجلغرافّية يف املمالك العثمانّيةالتارخيّية 

سطنبول إ، جهان منا ،فةيبن عبد اهلل حاجي خل ى؛ مصطف100 -106، ص 1قسم 
سطنبول إ ،هرانمط.  ،األعالم معجم ،ن ساميي؛ مشس الد516، ص م8166/هـ6114

 "؛يبكشهر"ة م، ماّد1070 -1007/ ـه1605-1615
 

 أجنيب...............................

                                                           
1
-Karalis 

2
-kirili 

3
-karalleia 

4
-pamphylia 



 
 ّيةتركال. د. أد. لالطالع على القائمة الكاملة ملراجع 

 أجنيب............................
 
 

  /(ّيةتركال.د.أ(؛ مع إضافات من )د.ّيةسالماإلد. ) پري /
 

 


