
dir. Yazları sıcak, kışları soğuk bir çöl
yarı çöl ikliminin etkisi altındadır. Yıllık 

yağış tutarı. hemen tamamı kışa rastla
mak üzere 100-200 milimetreyi geçmez. 
Bitki örtüsü, Umman denizine yönelen 
vadilerin tabanlarındaki bazı yerler dı

şında çok zayıftır ve seyrek bazı ksero
fitlerden oluşur. Bölgenin dağlık kesimi 
taşlık çöller halindedir; Cez MOriyan çö
küntüsünün büyük bir kısmı ise kumuı
lu çöllerle kaplıdır. 

Bölge idari bakımdan Kirman'ın Ciruft 
(Sebzvaran) vilayetine bağlı bir nahiyedir. 
Nüfusu azdır, muhtelif kaynaklara göre 
tamamının 7000-8000 olduğu tahmin 
edilmektedir. Mevcut yerleşim birimle
ri küçüktür ve sayıları 1 00 dolayındadır. 

Bunların en önemlisi. bölgenin güney
batı kesimindeki dağlık bir alanda. Um
man denizine dökülen Cegin ırmağının 
yukarı çığırında yer alan, kamış ve saz
lardan yapılmış kulübelerden müteşek

kil Angohran'dır. Beşakird dağlarının ku
zey eteklerindeki Remeşk ile güneyde 
dağlar arasındaki Gaz MahO, Mir KOh, 
Mir Şahdad ve YamasOr diğer başlıca is
kan merkezleridir. Tarım toprakları çok 
azdır. Yalnız su bulunan yerlerde başta 
hurma olmak üzere bazı ürünler yetiş
tirilir; başlıca gelir kaynağı hayvancılık 
ve hayvan ürünleridir. Merkezi hüküme
tin denetiminden uzak. ulaşılması güç 
ve sapa bir bölgede yaşayan Beşakirdli
ler'in yakın bir döneme kadar diğer bir 
gelir ve geçim kaynağı da eşkıyalık ve 
çapulculuk idi. Bölge halkı Şii mezhebin
den iranitlar ile yakın geçmişe kadar kö
le statüsünde olan bazı İran kökenliler
den ve negroidlerden meydana gelir. Kay
nakların çoğunda Beşakirdliler'in. Be!O
ciler'e bağlanan Kuflar'ın soyundan gel
dikleri kaydedilir. Bazı araştırmacılar 

Beşare Bey Mescidi ve planı • Konya 

Beşakird adının , Antikçağ'da Batlamyus 
tarafından iran'ın Carmania (Kirman) böl
gesinde yaşadıkları zikredilen Pasarga
dae kabilesinin adının bozulmuş şekli 

olduğunu ileri sürmüşlerdir. Günümüz 
Farsça'sından çok farklı olan Beşakird 

dili kuzey ve güney lehçesi olarak ikiye 
ayrılmakta ve hala Antikçağ 'da kullanı

lan Pers dilinden kalma bazı kelimeleri 
yaşatmaya devam etmektedir. 
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Iii SıRRI ERİNÇ 

BEŞARE BEY MESCİDİ 

Konya'da 
XIII. yüzyılın başlarına ait 

mescid. 
_ı 

Ferhuniye mahallesinde olup bu adla 
da anılmaktadır. Tek kubbeli, küçük, son 
cemaat yeri mahiyetinde hazırlık- giriş 

bölümüne sahip bir grup Konya Selçuk
lu mescidi arasında yer alır ; erken ta
rihlilerdendir. ı. izzeddin Keykavus (ı 21 1-
ı 220) ve ı. Ala ed din Keykubad (ı 220- ı 237) 
devri Anadolu Selçuklu devlet adamla
rından olan Emirahur Zeyneddin Beşa
re b. Abdullah tarafından yaptırılmıştır. 

Kitabesi dört satır halinde mermer ka
pı sövesinin üst kısmındadır. Kitabede
ki tarih 606, 613, 616 gibi farklı şekil

lerde okunmuştur; son kabul edilen şe
kil 613'tür (1216). 

Bu gruba giren yapılar içinde, hazır
lık-giriş mekanı kuzeyde ve gerçekten 
son cemaat yeri mahiyetinde olanlar ara-

:: ! : : 

BEŞBALIK 

sındadır. Kalan kemer izlerine göre bu 
kesimin üç bölümlü olması gerekir; an
cak bunların tonoz veya kubbe durum
ları için kesin ipucu yoktur. Alt kısımlar 
sıvalı olduğundan yapı malzemesi hak
kında fikir edinilememekle birlikte üst 
kısımların ve kubbenin diğerierindeki 

gibi tuğladan inşa edildiği anlaşılmak

tadır. Yapı 1958 yılında elden geçirilmiş 
olmakla birlikte nisbeten harap halde 
günümüze ulaşabilmiştir. Az sayıda iz
den anlaşıldığı kadarı ile zengin çini-mo
zaik süslemeye sahip olmalıdır. Hatta ll. 
Meşrutiyet yıllarında minare kaidesinde
ki çini-mozaik bir panonun yabancılara 
satıldığına dair Konyalı'da bir not vardır 
(Konya Tarihi, s. 328). Kubbede görülen 
tuğla dizileriyle kilit yerindeki çini mo
zaik kalıntıları , zengin ve hareketli süs
lemesinden bugüne kalabilen izlerdir. 
Tromplu geçişe sahip kubbede mukar
naslı bir sist em kullanılmıştır. Son ce
maat yeri niteliğindeki hazırlık-giriş bö
lümü sonradan tek meyilli bir çatı ile ör
tülmüştür. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Mehmet Önder, Mevlana Şehri Konya, Kon· 
ya 1962, s . 1 Ol; Konyalı, Konya Tarihi, s. 328· 
332 ; Oktay Aslana pa, Türk Sanatı ll, istanbul 
1973, s. 66; Murat Kataği u. "13. Yüzyıl Kon
yasında Bir Cami Gurubunun Plan Tipi ve 
Son Cemaat Yeri", TEt.D, IX (I 966), s. 86, 87 ; 
Sadi Dilaver, "Anadolu' daki Tek Kubbeli Sel
çuklu Mescitle rinin Mimarlık Tarihi Yönün
den Önemi", STY, IV (1971), s. 17, 19. 

L 

L 

Iii ARA ALTUN 

BEŞARETNAME 

(bk. FETİHNAME) . 

BEŞBALIK 

Orta Asya' da 
bugün harabe halinde bulunan 

eski bir Türk şehri. 
_ı 

Adını Uygurca balık (şehir) kelimesin
den alan Beşbalık, Çin Halk Cumhuriye
ti'nin Uygur özerk bölgesinin sınırları için
de. Urumçi'nin (Tihua) yaklaşık 130 km. 
kuzey- kuzeydoğusunda. Jimsar şehrinin 
8 km. kadar kuzeyinde yer alır. 

Beşbalık. Turfan havzası ile Çungarya 
havzası arasında uzanan Tanrı dağları 

nın (Tien Şan) doğu kanadı Bogda dağ
larının (5445 m. ) kuzey eteklerinde. bu 
silsileden inen akarsuların yığdığı bir 
piemont ovasında. buzullarla beslenen 
ırmakların suladığı vahalarda kurulmuş 
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