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لقضاء على دولة طرابزون إسطنبول. بعد ا 2إقليم مشايّل 1(، حمافظةي)يب أوغلو، بك أوغل بيك أوغلو
ة مع عائلته إىل القسطنطينّيآخَر حاكٍم هناك  د الفاتححمّم نقل السلطاُن ،م(1661هـ/568؛3)بونتوس ةالرومانّي

 ى اليوم يبسّموأقام يف منطقة ُت 5)كالوغيانس(، ابن كالوياين 4)إسطنبول(. أسلم من أفراد تلك األسرة، آلكسيوس
 بيك أوغلو )ابن األمري( بسبب إقامته هناك.ـ تسمية هذه املنطقة ب مّتت. بناء على إحدى الروايات، 6أوغلو

 7بران بساتنيان وكان امسها ة مأهولة بالسّكأوغلو احلالّي ك تكن بيمل، ة ]بيزنطة[الروم الشرقّي دولةيف عهد 
م( مل يكن هناك أيًضا 1681هـ/588، اجلهة األخرى(. قبل فتح إسطنبول )ناحيةوتعين تلك ال«: برهرا/ ِب»)

ة حدثت عمارات، ومساجد، وأبنية حكومّية قصرية، ُأبعد ذلك، مبّد ؛ ولكْنَغَلطة* حصونبيوت وحارات خارج 
من  من سلطنة الفاتح، اكتّظ اجلزء الرئيسّي عاًماني جهة بيك أوغلو، وبعد سّتمن ، يف األراضي احلصون خارج

 هذه األراضي باألتراك.

 ةتكّي؛ يزيد الثايّن ا، الذي بناه بأمثايلمكن اإلشارة إىل: مسجد ، ُيمن أبنية بيك أوغلو يف العهد العثمايّن
 األعظم يف عهدالصدر السلطان سليم؛ سرايا غلطة )قصر غلطة(، الذي بناه إبراهيم باشا،  ا بناهيت، الولوّيامل

 .سليمان القانويّن

دعى غلطة. ومنذ القرن احلادي عشر ، ُتاحلايّل 8غاالتا قصرصلة بيف القرن العاشر اهلجرّي، كانت األراضي املّت
 من بيك أوغلو اليت تقع جنويّب هذه املنطقة وساحل البحر. نواحيطلق هذا االسم على تلك الاهلجرّي، ُأ

بعد سقوط دولة بين أمحد وهجرة العرب من  ع أكثر السفارات، لكْنجتّمكانت غلطة يف البداية مكان 
بران ونتيجة لذلك سكن  بساتنيإىل اهتا حرائق متتالية، نقلت السفارات مقّر وقوعبعد غرناطة إىل هناك، وكذلك 
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وغران  1]احلقل الصغري[ يت شانُب دعياندوا أبنية، منها كنيسة ومقربتان ُتيف بيك أوغلو وشّيالكثري من األجانب 
 . 3يف يب أوغلو طاعونخمتّص باملصابني بال شفى الفرنسّيستى امسه املًفستشم وكذلك، ]احلقل الكبري[ 2شان

وكانت  واألبنية احمليطة به غاالتا احلايّل قصرهـ، كانت بيك أوغلو تقتصر على شارع نفق 1111 العاميف 
غلطة حيث كانت املناطق الثالث  قصرو أمثايل(، ُتم ُتم، بولونيا، مسجد الطرق مناطق دوْرت يول )تقاطع تضّم

هـ، كانت بيك أوغلو 1116 العاميف حواىل  يان يسكنهما املسلمون.ون واملنطقتان األخَراألوىل يقطنها املسيحّي
 غلطة. قصرطهما باليق بازاري )سوق بائعي السمك( وقسمني يتوّس تضّم

، م1511ـ/ه1168 العامبعد حريق  عت بيك أوغلو كثرًيا، ولكْنرّي، توّسيف القرن الثاين عشر اهلج
. بعد هذا احلريق م1581/هـ1155 العامأيًضا بعد حريق  ع قسمها الشمايّلعت جلهة الشرق وتوّستوّس

 ة.اخلشبّي املباينتشييد بالتحديد منعت احلكومة 

]حافالت جتّرها  اخليل وايترام طلقحدث نفق بني غلطة وبيك أوغلو وُأ، ُأم1581/هـ1111 العاميف 
 كهربائّي. وايماإىل تر م1111/ـه1111 العامل يف شارع بيك أوغلو حيث حتّو اخليول[

ة، عن األبنية السكنّي . وفضًلابداية القرن الرابع عشر اهلجرّي/ العشرين امليالدّي منذر بدأت بيك أوغلو بالتطّو
 ة كثرية.أجنبّي ستشفياتوكذلك مة، كالسينما واملسرح، ثقافّي -ةنيت فيها أماكن ترفيهّيُب

مة حيث اخنفض َسَن 111,111م، 1111هـ/1611العامبيك أوغلو، وفًقا إلحصاء  ّكان]بلغ عدد س
 [.4م<1111هـ/1611م >اإلحصاء العام 1158هـ/1618مقارنة بإحصاء   16,11ل النمو معّد

 :املصادر واملراجع

 أجنيب..........................

 (/د. التركّية) /مع قليل من التلخيص من 
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. Höspital des Français de la peste a Péra 
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. 1990 genel müfus sayimi… 
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